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דבר המנכ"ל
תקציר

בשנים האחרונות חל שינוי תודעתי משמעותי בכל הנוגע לקיימות ,אחריות תאגידית
ואיכות סביבה .כתבות בנושאים אלו ממלאות את עמודי החדשות ,הם המוקד לכנסים
של המגזר העסקי ופוליטיקאים מרחבי העולם שמציבים את איכות הסביבה במרכז
פעילותם בניסיון להיבחר למוסדות דמוקרטיים .הסיבות להתעוררות זאת הינן ככל
הנראה צירוף של מספר מרכיבים אסטרטגיים וביניהם  -החמרה של אירועי אקלים
קיצוניים ברחבי העולם ,קשירה בין נושאים סביבתיים לנושאים אסטרטגיים וגיאו-
פוליטיים ,עליית מחירי האנרגיה והבשלה של התודעה הציבורית הן בהקשר הסביבתי
והן בהקשר של אחריות תאגידית.
השינוי התודעתי והדיונים הרבים ממחישים לנו עד כמה מעטות הדוגמאות בהן גופים
עסקיים וממשלתיים אכן פועלים ,הלכה למעשה ,בהתאם לעקרונות שהתוו להם ,במיוחד בנקודות מבחן ממשיות.
בשנתיים האחרונות הזדמן לנו בנשר לעמוד במבחן העשייה ולהוביל בתחום זה:
למרות ואולי בזכות היותנו ראשונים לפרסם דוח סביבתי בתעשייה הישראלית ובין הראשונים במגזר העסקי
■
בכלל ,עלתה דרישה למידע תכוף יותר מצד תושבים מקומיים  -ואנו נענינו בפרסום חודשי של נתונים סביבתיים
באתר האינטרנט.
מערה שנתגלתה במרכז מחצבת הגיר שלנו ברמלה סיפקה לעולם  8מינים חדשים עד כה שלא היו ידועים
■
קודם למדע  -כולם מינים שוכני מערות שלא ראו אור יום וישמדו אם לא נגן עליהם מפני תנאי האקלים שעל
פני האדמה .למרות שיבושים קשים שנוצרו לתוכנית החציבה שלנו עבדנו יד ביד עם החוקרים ,רשות הטבע
והגנים ומשרדי הממשלה לשנות את ייעוד השטח מחציבה לשמירת טבע ,תוך שאנו מוודאים שהאקלים במערה
יישאר בתנאים שלדעת החוקרים ישמר את תוכנה.
רבים דנים אלו חוקים ,תקנות ואמנות בינלאומיות נדרשות על מנת לפעול לצמצום הפליטה של גזי חממה,
■
הגורמים להחמרת שינויי האקלים הגלובליים .בנשר ובחברות האם שלה בחרו להסתפק בחקיקה הקיימת
ולפעול ביוזמה עצמית למזער בשיטתיות את הפליטות בנשר .השנה הוקמה טחנת מלט מודרנית ברמלה בעלות
של עשרות מיליוני שקלים ,במקביל אנו נערכים להסבה של מקור החשמל שלנו לגז טבעי ,בהשקעה משמעותית
ובעתיד נשדרג את מתקני הייצור שלנו ,גם במפעלים האחרים.
בל נטעה ,עיקר הדרך למציאת איזון בין הצרכים הסביבתיים ,החברתיים והכלכליים ,עוד לפנינו .בנשר המסע הזה החל
 -לא מתוך אופנה או גחמה אלא בשיקול דעת ותוך ביצוע השקעות ממשיות  -לא בדיבורים ,אלא במעשים.

								
								

יואל פלדשו
מנכ"ל



העקרונות המנחים והמדיניות הסביבתית
תקציר

הנהלת נשר ועובדיה מודעים להשפעות הסביבתיות שיש לתהליך ייצור המלט המשמש את החברה האנושית בכלל ואת
הציבור הישראלי בפרט ,ופועלים לצמצום השפעות אלו באמצעות טיפול במגוון ההשלכות הסביבתיות לרבות :חומרי
גלם ,אנרגיה ,מים ,מגוון מינים ,פליטות לסביבה ,מוצרים ושירותים ,עמידה בדרישות החוק ותעבורה.

מדיניות של מחוייבות
■
■

הקצאת משאבים :הקצאת המשאבים הנדרשים לשמירה על בריאות ,בטיחות ואיכות הסביבה.
עמידה בדרישות החוק :עמידה בכל דרישות החוק תוך שיתוף פעולה מלא עם הרשויות לשם מניעת סיכוני
בטיחות ואיכות הסביבה בכל פעולות החברה ,הן במתקני החברה והן מחוצה להם.

תרבות עסקית
■

■

■


■

מודעות ומעורבות :אחריות ומחוייבות מלאה של עובדי החברה ומנהליה בשמירה על בטיחות ,איכות הסביבה
ואיכות המוצר.
מחוייבות ,הגינות ושכנות טובה :מחוייבות לניהול הוגן וצודק ,מתוך אחריות לעובדי החברה ,לקהילות השכנות
לאתרי החברה ולמרקם החברתי בו פועלת נשר.
שקיפות :מדיניות של שקיפות ציבורית הכוללת פרסום והפצת מידע סביבתי מעודכן על תהליכי הייצור ותוצרי
החברה.
בקרה :בחינה תקופתית של מדיניות החברה והטכנולוגיה על ידי הנהלת החברה והתאמתה למחקר ,לחקיקה
ולתנאים הסביבתיים.

ניהול אחראי
■

■
■

■

■

■

בטיחות בריאות ואיכות סביבה :בטיחות בייצור ובהובלה ,שמירה על בריאות העובדים בכל פעילות ושמירה על
איכות הסביבה .כל זאת ,תוך הקפדה מלאה על סטנדרטים גבוהים של ייצור ,איכות וריווחיות החברה.
יוזמה וזהירות :נקיטת גישה פרואקטיבית של פעולה בבטיחות ובאיכות סביבה במקום תגובה.
קיימות ( )sustainabilityבתהליך :שאיפה מתמדת לשיפור תפקודה הסביבתי-חברתי וכלכלי של החברה
וקביעת יעדים כמותיים לביצוע ומעקב.
ניהול סביבתי :יישום הדרגתי של מערך כולל לניהול סביבתי בכל אתרי החברה ,לרבות מתקני יצור המלט
והמחצבות ,כבסיס להעצמת החוסן הכלכלי של נשר.
שימור אנרגיה ומניעת שינוי אקלימי :גישה פרואקטיבית לנושא שימור אנרגיה וצמצום הפליטה של גזי חממה,
לרבות שימוש בתחליפי דלקים.
מיחזור וחיסכון בחומרי גלם :שימוש בחומרים ממוחזרים בתהליך היצור כתחליף לחומרי גלם מחצביים ,תוך
הקפדה מלאה על כל תקני איכות הסביבה.

יעדים והישגים
אנרגיה ואיכות
אוויר

J

רישום פרוייקט נוסף של
צמצום פליטות במסגרת
האו"ם  100,000 -טון

ירידה ל 1.34% -בשנת
 ,2006לעומת  2.34%של
דלקים חלופיים בשנת
.2004

L

מתוכנן ניסוי

K

ביצוע ניסויים בתחליפי
דלק שונים :דלק שמקורו
בפסולת (דש"ב) ,צמיגים
ובוצות
השלמת התקנת ניטור
רציף בהר-טוב
הטמעת תקן ISO 14001
במפעל נשר רמלה
שימוש רציף באם תוצאות
הניסוי יצדיקו זאת.

יעדי תוכניות השיקום
נידונו בוועדות התכנון
הרלוונטיות

K

הכנה של תוכניות שיקום
למחצבות נשר בהתאם
ליעדי השיקום של ועדות
התיכנון.

הגברת השימוש בחומרי
גלם ממוחזרים.

עליה מ 9.65% -בשנת
 2004ל 10.55% -בשנת
 2005וירידה ל9.16%-
בשנת  2006בשימוש
בחומרי גלם ממוחזרים
שימוש בקרקעות מזוהמות
בדלקים תקניים כתחליפי
חרסית

K

עליה של  1%כל שנה.

J

איתור מקורות חומרי
גלם קרובים ,תוך מזעור
ההשפעות הסביבתיות.

גריעת שטח מערה עם
מגוון מינים נדיר ובקשה
לקבלת שטח חלופי

J

טיפול בכל הקרקעות
המזוהמות בדלקים תקניים
במדינת ישראל שניתנות
להובלה לנשר.
טיפול בקבלת אישורים
לחציבת חומרי גלם
מאתרים קרובים למזעור
ההשפעות הסביבתיות.

השלמת ההטמעה של
הגישה הפרואקטיבית
לבטיחות בכל פעילויות
החברה.
הפחתה של מספר תאונות
העבודה לאפס עד שנת
.2010

הושלם

J

עליה במספר תאונות קלות
וצמצום תאונות קשות

K

שיפור בטכנולוגיות
לטחינת מלט לצמצום
פליטה של מזהמי אוויר
וגזי חממה.
הגברת הניצול של תחליפי
דלק כמקורות אנרגיה
חלופיים.

מים ושפכים

חומרי גלם,
משאבי טבע
ופסולת מוצקה

בטיחות עובדים

J

ביצוע בדיקה לשימוש
במי קולחין להחלפת
מים המשמשים בתהליכי
הייצור.
הכנה של תוכניות שיקום
למחצבות נשר.

תקציר

יעדים משנת 2004

לאן הגענו ב?2006-
מיזם חדש :ניצול מי
אמוניה מתעשיה לצמצום
פליטות NOx
רישום פרויייקט חיסכון
של  8,000טון  CO2בשנה

יעדים ל2008-

CO2

הפחתה של מספר תאונות
העבודה לאפס עד שנת
.2010



תעשיית המלט בעולם ובישראל
תעשיית המלט בעולם ובישראל

מלט הוא החומר הנצרך ביותר בעולם ,מלבד מים .הוא המרכיב העיקרי בהקמה ובייצור של תשתיות לפיתוח ובניה,
ובכלל זה בתי מגורים ,בנייני ציבור ,כבישים ומערכות מים ושפכים .בשל חשיבותו ומאפייניו רוב מדינות העולם מייצרות
מלט בייצור מקומי.
מרכיביו של המלט הם :כ 80%-אבן גיר ,וכ 20%-אדמת חרסית וחומרים המכילים סיליקון ,אלומיניום וברזל .חומרים אלו
מוכנסים לכבשן בטמפרטורה של  1,500 - 1,400מעלות צלסיוס ובתהליך כימי נוצר קלינקר .הקלינקר נטחן בתוספת
גבס ומרכיבים נוספים ,וכך מתקבל מלט.
קיימים שלושה תהליכים עיקריים של ייצור מלט :רטוב ,יבש למחצה ויבש .התהליכים נבדלים ביניהם במרכיב צריכת
המים והאנרגיה הנדרשים לייצור .התהליך הרטוב ,דורש כמות מים גדולה להזרמת התערובת לכבשן וגם דורש השקעה
של אנרגיה רבה לייבושה .התהליך "היבש למחצה" ו"היבש" ,שהוא המודרני ביותר ,דורשים פחות מים ופחות אנרגיה.



כתעשייה צרכנית גדולה של אנרגיה וחומרי גלם הציבה לעצמה תעשיית המלט אתגרים עימם עליה להתמודד בטווח
הקצר ,בינוני וארוך .האתגרים הסביבתיים של תעשיית המלט העולמית הינם:
צמצום צריכת אנרגיה  -תהליך ייצור מלט הינו תהליך עתיר אנרגיה .ייצור של טון מלט מצריך בין  60עד 130
■
ק"ג של  fuel oilוכ kWh 110-חשמל.
מיזעור ההשפעות על האקלים  -ייצור של טון קלינקר משחרר לאוויר כטון  .CO2כ 5%-מכלל CO2-המשתחרר
■
לאוויר על ידי האדם ,נגרם כתוצאה מתהליך ייצור המלט בעולם .זהו אחד מגזי החממה הגורמים לשינויי
האקלים על פני כדור הארץ.
שיקום המחצבות מהן מופק חומר הגלם  -אבן גיר וחרסית.
■
צמצום תוצרי לוואי בתהליך הייצור (פסולת).
■
הפחתה של ההשפעות על הסביבה הקרובה  -אבק ,רעש ותנועה.
■

תעשיית המלט העולמית מייצרת כ  1.6מיליארד טון מלט בשנה .כחלק מתהליך הייצור צורכת תעשיית המלט 2%
מכמות האנרגיה העולמית וכן כמות רבה מאוד של חומרי גלם ופולטת כמויות משמעותיות של פחמן דו-חמצני.
כדי לענות על הצורך הגובר של תעשיית המלט לעמוד באתגרים הסביבתיים שעומדים בפניה ,יצרה תעשיית
המלט העולמית קווים מנחים לשימוש בחומרי גלם ובדלקים חלופיים .ההצעות פותחו בשיתוף של  17חברות
מלט תוך התייעצות עם מחזיקי עניין בקרב ארגונים אזרחיים ,ממשל ,אקדמיה וקהילות שונות סביב העולם.
כמענה על חלק מהאתגרים הסביבתיים החלה מגמה של אקולוגיה תעשייתית בתעשיית המלט ,בה תוצרי הלוואי של
תעשייה אחת משמשים כחומרים ( )inputsלתעשייה שניה .תעשיית המלט יכולה להשתמש בתוצרי לוואי תעשיתיים
רבים ,באופן שישולבו במוצר הסופי או ישמשו כדלקים .שימוש בתוצרי לוואי אשר יכולים לשמש כתחליפי דלק ,מצמצם
את כמות הדלק המחצבי הנצרך בתהליך ייצור המלט.
תהליך זה נקרא עיבוד משולב ( .)co-processingהשימוש בחומרים ממוחזרים תורם בו זמנית הן לצמצום ההשפעות

תעשיית המלט בעולם ובישראל

הסביבתיות של ייצור מלט והן להפחתה של כמויות פסולת שאם לא כן היו מופנות להטמנה.
דלקים חלופיים וחומרי גלם ממוחזרים שמקורם בפסולת משמשים כתחליפי דלקים פוסיליים וחומרי גלם מחצביים
(לדוגמה :צמיגים משומשים כתחליף אנרגיה ואפר פחם כתחליף חומרי גלם) .שיטה זו של עיבוד משולב מיישמת את
עקרון הקיימות .המשמעות היא שבפעולה תעשייתית אחת יש מספר תפוקות .בתחום זה של תעשיית המלט מדובר
בעיקר על ייצור מלט (תפוקה  )1תוך שימוש בחומרים ממוחזרים (תפוקה  .)2זוהי שיטת עבודה העונה על צורכי תעשיית
המלט וכן משמשת כחלק מפתרון של בעיית הפסולת המתפשטת ברחבי העולם ,בייחוד במדינות מתפתחות בהן כמויות
גדלות והולכות של פסולת נזרקות באופן בלתי מסודר ,נשרפות או מושלכות באתרי הטמנה פירטיים .פסולת זו כוללת
פעמים רבות גם חומרים מסוכנים .כתוצאה מכך ,קרקע ומים מזוהמים מסכנים את בריאות האוכלוסיה המקומית.



מבנה החברה ופעילותה
מבנה החברה ופעילותה

פעילות החברה
חברת "נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ" ,היא יצרנית המלט היחידה בישראל ומובילה את ענף הבנייה הישראלי
למעלה משמונים שנה .במהלך שנות פעילותה ייצרה למעלה מ 130 -מיליון טון של מלט .הפעילות נעשית
בשלושה אתרים וכוללת גם מפעל לשקי נייר .המפעלים ממוקמים בחיפה ,בהר-טוב וברמלה .מפעל נשר
ברמלה הוא אחד ממפעלי המלט הגדולים והמובילים בעולם מבחינת יכולת ייצור וטכנולוגיות ייצור מתקדמות.
חברת נשר רואה עצמה חברה מובילה בתעשייה הישראלית בתפישת השירות ללקוח ,באיכות מוצריה ,בטכנולוגיות אותן
היא מפעילה ובמחוייבותה לסביבה.

מוצרים ושירותים עיקריים
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בשנת  2006ייצרה חברת נשר כ 5.1-מיליון טון מלט .נשר מספקת את רוב תצרוכת המלט של ישראל ומייצאת לרשות
הפלסטינאית .בנוסף ,החברה מייצאת עודפי קלינקר ליעדים שונים בעולם ,בעיקר לאירופה.
חברת נשר מקפידה על רמת בקרה וייצור גבוהים של מלט תוך צמצום ההשפעות הסביבתיות של תהליכי הייצור השונים.
המדיניות של החברה לשמירה על סטנדרטים גבוהים ועל רמת איכות מוצר גבוהה מחייבת את כל שדרת הניהול
והייצור בנשר .עקרון הזהירות המונעת נהוג בארגון הן בהיבט הבטיחותי והן במערך הייצור .כחלק ממערכת ניהול
ובקרה ,נדגם המלט שיוצא משטח המפעל בכל יום ייצור ,נבדקת התאמתו לתו התקן הישראלי (ת"י  )1 -ולעמידתו
בקריטריונים המחמירים שחברת נשר הציבה למוצריה.
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מבנה החברה

דירקטוריון החברה מורכב מ 7 -חברים 2 ,נציגים מקונצרן  CRHו 5-חברים מכלל תעשיות והשקעות בע"מ .יושב ראש
הדירקטריון נבחר מקרב חברי הדירקטוריון אשר מייצגים את הבעלים.

מבנה החברה ופעילותה

מטה החברה נמצא בתל-אביב וכולל את בעלי התפקידים הבאים ומשרדיהם :מנכ"ל ,כספים ,תפעול ,טכנולוגיה ,מסחר,
איכות הסביבה ,נכסים ומיחשוב ומשאבי אנוש .בנוסף ,במטה נמצאת חברת נשר סחר הכוללת את מחלקת השיווק.
מנהלי המפעלים כפופים למנכ"ל ומתואמים מול אגפי מטה בעבודה שוטפת ועל פי מדיניות המטה.
"נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ" היא חברה פרטית בבעלות מלאה של חברת משאב בע"מ המוחזקת במשותף על
ידי שתי חברות 75% :בבעלות כלל תעשיות והשקעות בע"מ ו 25%-בבעלות קונצרן  ,CRHחברה רב לאומית שבסיסה
באירלנד והיא מהמובילות בעולם בייצור ושיווק מוצרי בנייה.

במהלך תקופת הדיווח לא היו שינויים משמעותיים באירגון.

מבנה ארגוני בחברת נשר

מועצת המנהלים

מנכ"ל

יועץ מנכ"ל
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מבקר פנים

חברות קשורות

נשר רמלה

חטיבת כספים

נשר סחר (שווק מלט)

נשר הר-טוב

חטיבת מו"פ וטכנלוגיה

נשר איכות סביבה ()1997
תעשיית מוצרי נייר
אב-של השקעות ומסחר
מ.פ .מחצבים ושיש
תעבורה אחזקות
תעבורה מיכלי מלט

נשר חיפה

חטיבת תפעול
חטיבת מסחר
חטיבת משאבי אנוש
חטיבת אסטרטגיה ,כלכלה ומזכיר חברה
פרוייקטים ,נכסים ומחשוב
איכות סביבה

חברות קשורות
מבנה החברה ופעילותה

נשר איכות הסביבה ( )1997בע"מ
חברת "נשר איכות סביבה" הוקמה בשנת  1997במטרה למקסם את הפוטנציאל של מתקני נשר בכלל ושל הכבשנים
בפרט ולרתום את הידע והנסיון שנצברו בחברה לטובת טיפול בבעיות סביבתיות.
תעשייות מוצרי נייר בע"מ
"תעשיות מוצרי נייר" (תמ"ן) הוקמה בשנת  1952במטרה לייצר שקי נייר לתעשיית המלט .כיום מייצר המפעל שקי מלט
ושקים במגוון גדלים וסוגים עבור ענפי החקלאות ,הכימיה ,הפלסטיק והמזון .תמ"ן עומדת בתקן האיכות הבינלאומי
 ISO 9002לרשותה מעבדה ומחלקת פיתוח.
נשר סחר (שיווק מלט) בע"מ
"נשר סחר (שיווק מלט) בע"מ" אחראית לשיווק המלט של נשר בשוק המקומי ובשטחי הרשות הפלסטינאית" .נשר
סחר" עומדת בתקן האיכות הבינלאומי .ISO 9002
מ.פ .מחצבים ושיש בע"מ
חציבה וייצור של גיר לבן ומוצריו.
תעבורה אחזקות בע"מ
החברה הגדולה בישראל ללוגיסטיקה ותעבורת משאיות.
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מערכות ניהול וביקורת
ביקורת פנים וחוץ ארגונית
ביקורת פנים:
ביקורת הפנים בכל יחידות החברה מבוצעת על ידי משרד רואי חשבון .תוכנית הביקורת השנתית נקבעת בעיקר
על בסיס תוכנית תלת-שנתית ,בהוספת נושאים לפי הנחיות המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון .תוכנית זו מתואמת עם
מבקר הפנים של חברת האם  -כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,ומאושרת על ידי הועדה לענייני ביקורת .לאחר
דיון בדוחות בהנהלה ובועדה לענייני ביקורת נערך מעקב אחר יישום ההמלצות.

מבנה החברה ופעילותה

לנשר מערך ביקורת פנימי וחיצוני המלווה את פעילותה הן בהקשרים פיננסים והן בהיבטים סביבתיים וחברתיים.

ההתנהלות של ההנהלה הבכירה מבוקרת על ידי מבקר הפנים של החברה .מבקר הפנים כפוף ליושב ראש
הדירקטוריון.
בנוסף לכך ,לחברה מנגנוני משוב מובנים מציבור העובדים .אחת לשנה נערך סקר עמדות עובדים שנוגע בכל
תחומי העשייה ,החל מרמת הציוד ,קבלת החלטות ,יכולות ניהול ועד שביעות רצון מהעבודה בחברת נשר .סקר
זה מספק משוב מקיף מרמת המנהל הישיר ועד רמת המנכ"ל ומטה החברה.
ביקורת חוץ:
החברה שוכרת את שירותיהם של שני משרדי רואי חשבון ,המתחלפים ביניהם בעבודת הביקורת מידי שנה.
חלקה של הביקורת מתבצע באופן שוטף וחלקה לצרכי אישור דוחות כספיים .רואי החשבון מגישים גם דוחות
מורחבים ( .)long-form reportsהדוחות מובאים גם לידיעת הועדה לענייני ביקורת והחברה עורכת מעקב
על ביצוע ההמלצות .דו"חות כספיים תקופתיים ,המבוקרים על ידי רואי החשבון ,מוגשים לועדת המאזן של
הדירקטוריון.
קוד אתי
כחלק ממערך הניהול אימצה נשר קוד אתי .חברת האם  ,CRHהרכיבה כללי התנהגות עסקית הכוללים בתוכם נושאים
של אחריות אישית ,מידע ,עמידה בדרישות החוק ,ניגודי עניינים וככלל  -התנהלות אתית בכל המובנים של ההתנהלות
העסקית .בשנת  2004אימצה חברת נשר את הקוד האתי של חברת האם  CRH -ומאז היא פועלת לפיו.

ההנהלה הבכירה  -מערך ניהול ובקרה
בחירת ההנהלה הבכירה נעשה בתהליך הבוחן את המקצועיות והכישורים של המועמדים .התהליך מורכב מראיונות של
המועמדים ,מבדקים פסיכוטכניים ובדיקת כישוריהם ,כגון ,השכלה וניסיון עבודה .ההנהלה הבכירה מפוקחת על ידי
מבקר הפנים של החברה.
כהשלמה לביקורת פנים וחוץ ארגונית ,מתבצעת בחברה גם סקירה וביקורת בנוגע להיבטים שונים בפעילותה של נשר.
האחריות של נשר בנושאים השונים אינה באה לידי ביטוי רק בפעילות נקודתית במפעל זה או אחר ,אלא מושרשת
בשרשרת הניהול והאחריות של החברה ובתרבות האירגונית .בכל רבעון מתקיימת ישיבה הדנה בביצועים ובתוצאות
ברמה של המפעלים וברמת החברה .מידי שבוע מתקיימת ישיבת הנהלה הדנה בכל נושא רלוונטי בתחום הייצור,
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הסביבה ,הבטיחות ,הקהילה וכל נושא אשר דורש טיפול.
אחת לחודש נפגש פורום איכות וייצור המורכב ממנהלי שלושת המפעלים ,מנהלי הייצור ,טכנולוג ,מנכ"ל נשר סחר,
מנהל חטיבת תיפעול ומנכ"ל נשר .לאחרונה צורף לפורום האיכות גם ממונה איכות סביבה בנשר.
המעקב התקופתי בנושא איכות סביבה מתבצע בחברה גם באמצעות:
עדכון חודשי  -מפגשים של אחראי איכות הסביבה עם המנכ"ל לדיווח שוטף.
פורום איכות סביבה  -פגישה רבעונית בהנהלת המנכ"ל ובהשתתפות סמנ"כלים ,יועצים חיצוניים ,מנהלי מפעלים
ובעלי תפקידים רלוונטים נוספים.
סקר הנהלה סביבתי  -דיווח שנתי בנושא איכות סביבה הנערך על ידי אחראי איכות סביבה ומועבר לחברת .CRH

הטבות להנהלה בכירה
הטבות ההנהלה הבכירה קשורות קשר ישיר לביצועי החברה ,ההנהלה הבכירה מקבלת בונוס מוטה תוצאות כספיות
של החברה .הטבות למנהלים מדרג הניהול השני נקבע על ידי עמידה ביעדים אישיים ,הערכת מנהל ישיר ,הערכת כפיף
והערכת מנהל מקצועי.

מדיניות לניהול ההשפעות של שרשרת האספקה
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בנוסף לתהליך ההטמעה של נושא האחריות הסביבתית ,מרחיבה נשר את מעגל ההשפעה החיובי ופועלת להבטיח גם
את הביצועים הסביבתיים של ספקיה .שרשרת הספקים של נשר כוללת מספר חברות הובלה המובילות חומרי גלם
ותוצרים לשווקים וללקוחות השונים .המובילים מחוייבים בחוזה ההתקשרות שלהם לעמוד בדרישות המשרד להגנת
הסביבה ולספק לנשר את האישורים המתאימים .ראוי לציין כי את רוב חומרי הגלם מספקת נשר בעצמה ושרשרת
הספקים היא קצרה יחסית.

קשר עם מחזיקי העניין
בנוסף לביקורת הנעשית לחברה בתהליכים פנימיים ,חברת נשר מדווחת על פעילותה הסביבתית לציבור הרחב
באמצעות דוחות סביבתיים המתפרסמים מדי שנתיים ,מפגשים תקופתיים ועל ידי אתר אינטרנט ייעודי הנקרא "מה
באוויר" (להרחבה ראה עמוד .)16

חברות באיגודי תעשייה ועסקים בארץ ובעולם:
מבנה החברה ופעילותה

התאחדות התעשיינים  -הארגון היציג של כל מגזרי התעשייה בישראל :הפרטית ,הציבורית ,הקיבוצית והממשלתית.
 - ICC - International Chamber of Commerceארגון בינלאומי לעסקים הפועל לקידום המסחר הבינלאומי במיגוון
פעילויות.
 - ECRA - European Cement Research Academyפורום המחקר הכלל ארופאי של תעשיית המלט הגרמנית ()VDZ
לצורכי מידע ,מחקר והכשרה בתחומים הנוגעים לייצור מלט.
 - WBCSD - World Business Council for Sustainable Developmentארגון עולמי שמטרתו העיקרית היא לנצל
מנהיגות עיסקית כזרז לקידום פיתוח בר קיימא ,יעילות אקולוגית ,חדשנות ואחריות חברתית בעסקים.
 - WEC - World Energy Councilארגון בינלאומי הפועל לחיסכון באנרגיה פוסילית וחשמלית משיקולי שימור מקורות.
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קשר עם מחזיקי עניין
מבנה החברה ופעילותה
16

חברת נשר נמצאת בתהליך מתמשך להרחבת הקשר עם מחזיקי העניין ( )stakeholdersשל החברה והעמקת השיח
הסביבתי עימם .בשנת  ,2004כחלק מתהליך רחב של שיח עם מחזיקי עניין ,שכלל גם את פירסום הדוח הסביבתי
הראשון של נשר ,נערך תהליך זיהוי של מחזיקי העניין ושל הנושאים הרלוונטים .זהו תהליך מתמשך ובמהלכו מתווספים
מחזיקי עניין .נשר מקיימת קשר מתמיד עם מחזיקי העניין הבאים:
הקהילות השכנות  -נציגי וועדי היישובים :בית שמש ,רמלה ,מועצה אזורית גזר ,חבל מודיעין ,לוד ,תמרה ,כבול,
■
נשר וחיפה
רשויות מקומיות  -ראשי רשויות ,מהנדסי ערים ומתכננים
■
משרדי ממשלה  -המשרד להגנת הסביבה ,משרד התשתיות ,משרד התמ"ת
■
רשויות סטטוטוריות נוספות  -רשות הטבע והגנים ,קק"ל ורשות העתיקות
■
החברה האזרחית  -אקדמיה ,ארגוני עובדים ,ארגונים סביבתיים
■
בעלי מניות ומשקיעים  -כלל תעשיות והשקעות בע"מ וקונצרן CRH
■
הלקוחות  -ענף הבנייה בישראל ,פרוייקטים לאומיים ,קבלנים ובנאים
■
עובדי החברה  -באתרי הייצור השונים ובאגפי המטה
■
עיתונות מקומית וארצית
■
הקשר עם מחזיקי העניין חידד את הסוגיות הסביבתיות והניהוליות איתן צריכה נשר להתמודד .הנושאים העיקריים
שעלו מהקשר עם מחזיקי העניין הינם:
מידע  -מחזיקי העניין ובעיקר הקהילות השכנות דרשו מידע עדכני בנושא ההשפעות הסביבתיות של נשר,
■
בייחוד בנושא איכות האוויר .נשר נענתה לבקשות אלו בשני מסלולים ,האחד הוא דוח סביבתי מפורט המופק
מדי שנתיים .מסלול נוסף שעונה על בקשת מחזיקי העניין למידע מעודכן ,בדגש על איכות האוויר ,הוא אתר
האינטרנט (ראה עמוד .)17
תלונות בנושא פליטת אבק לסביבה
■
תלונות רעש
■
התעניינות ושאלות לגבי שימוש בדלקים אלטרנטיביים
■
נשר מקיימת קשר עם מחזיקי העניין אשר מתנהל במספר אפיקים משלימים .נשר עורכת ,בסיוע המשרד להגנת
הסביבה ,מפגשים עם מחזיקי עניין מקומיים .מפגשים אלו הם חלק מתהליך רחב ומתמשך לחיזוק הקשר עם מחזיקי
עניין .למפגשים אלו מוזמנים מחזיקי עניין שונים בעיקר ,נציגים פעילים של הקהילות השכנות למפעל נשר רמלה.
מפגשים אלו מתמקדים בדיווח לגבי נושאים רלוונטים שהועלו על ידי מחזיקי העניין ונושאים שחברת נשר מעוניינת
להציף לפני השטח.
במהלך שנת  2006נערך במסגרת מוסד "שמואל נאמן" שבטכניון מחקר בנושא מימוש עקרונות הקיימות בטיפול
בפסולת מוצקה בישראל עבור המשרד להגנת הסביבה .חברת נשר היתה בין היוזמים של המחקר כמחקר המבוקר
על-ידי צוות משימה בין-תחומי ובין-מגזרי .בצוות השתתפו אנשי המקצוע שנבחרו מהאקדמיה ,מהממשלה ,מארגונים
סביבתיים ומהמגזר העסקי ,בעלי ניסיון מגוון ופרספקטיבות שונות בנוגע למשבר הפסולת .בין היתר השתתפו יזמים,
יועצים סביבתיים ,קמפיינרים חברתיים-סביבתיים ,משפטנים ,מתכננים ואקולוגים .מתוך המחקר והדיונים שליוו אותו
פותח מסמך ובו כלים לבניית שיח ציבורי ענייני ,בלתי מתלהם ומאוזן בנוגע ליוזמות שונות בתחום הפסולת .ד"ר עזריאל
פילרסדורף ,מנהל איכות הסביבה של חברת נשר ,ייצג את החברה בתהליך.

אתר אינטרנט
מבנה החברה ופעילותה

נשר העלתה אתר אינטרנט יעודי הפתוח לשימוש הציבור .באתר ,המתעדכן על בסיס חודשי ,מתפרסמים נתוני איכות
אוויר ,הן נתונים על איכות האוויר הסביבתית שבקרבת אתר הייצור העיקרי של נשר ברמלה והן נתונים לגבי הניטור
הרציף שמתבצע בארובות נשר .באתר ניתן לקבל אינפורמציה עדכנית על הנעשה בנשר וכן קישוריות מעניינות
בנושאים רלוונטים שונים .כתובת האתר הינהhttp://www.nesher.co.il/new_site/envir_I.htm :
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דיווח סביבתי  -עקרונות הדיווח
דיווח סביבתי  -מגמות עולמיות

תקופת הדיווח :שנת 2006
גבולות הדיווח :הנתונים הכמותיים בדוח זה נוגעים לשלושת מפעלי הייצור של חברת נשר :נשר חיפה ,נשר הר-טוב ונשר
רמלה .לא כלולות בדוח החברות הקשורות :נשר איכות הסביבה ( )1997בע"מ ,תעשיות מוצרי נייר בע"מ ,נשר סחר (שיווק
מלט) בע"מ ,מ.פ .מחצבים ושיש בע"מ ,תעבורה אחזקות בע"מ ,מיקור חוץ ומיזמים משותפים הנעשים מחוץ לגבולות
שלושת המפעלים.
לאחרונה פירסמו ארגונים ירוקים את דוח העוני הסביבתי  2006ובו התייחסות נרחבת לכך כי מרבית החברות מתוך
 25החברות המשפיעות ביותר מבחינה סביבתית בישראל מדווחות דיווחי חסר על פוטנציאל הנזק הסביבתי שלהן ועל
האמצעים שהן נוקטות כדי לצמצמו .נשר שאיננה חברה ציבורית בחרה לבצע מהלך פרואקטיבי ולרכוש ניסיון בנושא
חשוב זה באופן וולנטרי עוד בטרם נושא זה מהווה מטרה לחקיקה ותקנות.
שיטת הדיווח :חברת נשר מדווחת על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי .The Global Reporting Initiative ,זוהי יוזמה
בין מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים ,בהשתתפות ארגונים חברתיים-סביבתיים וגורמים עיסקיים .בין הארגונים
החברתיים-סביבתיים הבולטים Amnesty International ,Greenpeace International ,World Wildlife Fund :וארגונים
נוספים .רשימת הגורמים העיסקיים המקדמים את היוזמה לדיווח גלובלי כוללת חברות רב-לאומיות כמו,Lafarge :
 Intel ,Holcimו  .Ford-
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היוזמה לדיווח גלובלי מספקת קווים מנחים לכתיבת דוחות קיימות מתוך תפיסה שפירסום מידע על פי כללים מוסכמים
יאפשר השוואה אמיתית בין ביצועים חברתיים ,כלכליים וסביבתיים של חברות שונות ושיח ציבורי מושכל וענייני סביב
הנושאים המהותיים הקושרים בין עסקים לקהילות בקרבן הן פועלות.
השנה עודכנו עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי ופורסמו עקרונות דיווח מעודכנים ומפורטים יותר הנקראים  .G3בנוסף
לעדכון תחומי הדיווח ,ה ,G3-הוציא מדד לרמות דיווח שונות .הטמעת מדדי הדיווח של ה ,G3-חולקו לשלוש רמות של
מדווחים מתחילים ,מדווחים מתקדמים ומה שביניהם .הרמות הן  B ,Aו ,C-כאשר הקריטריונים של כל רמה משקפים את
רמת היישום של הקווים המנחים של ה( GRI-פרטים נוספים ב.)www.globalreporting.org :
דוח שני זה של חברת נשר עומד בדרישות רמה  Bשל ה .GRI-הדוח הראשון נכתב בשנת  2005והיווה סקירה של הפעילות
הסביבתית בשנת  2004ולפניה .הוחלט לחדש מדי שנתיים את הדיווח על-מנת לעקוב באופן תקופתי אחר המגמות
והתהליכים העיקריים המתרחשים בנשר ובמפעלי החברה.
על מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה בכל נושא מנושאי הדיווח ,נעשה גם ניסיון לספק מידע משנים קודמות.
הצגת הנתונים בדוח נעשית על-פי הפרוטוקול הנהוג בדיווחי החברות בעולם ,השותפות ליוזמה לדיווח גלובלי ,ה.GRI-
אינדקס ה GRI-מופיע בעמוד  .52הנתונים המדווחים הינם תוצאה של מדידה ישירה של הנושא הנדון (אלא אם צוין
אחרת) .איסוף המידע נעשה במסגרות פנימיות בחברה ,על ידי המחלקות הרלוונטיות לנושאי איכות סביבה ,משאבי אנוש
והמפעלים המדווחים.
הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי קריטריון המהותיות של ה .GRI-אלו הם הנושאים אשר הועלו על ידי מחזיקי
עניין כנושאים רלוונטים לדיווח .כמו כן מדווחות ההשפעות הסביבתיות העיקריות של נשר ,מוצגות בדוח ומפורטות על פי
המפעלים השונים .ביקורת בונה שהתקבלה לגבי הדוח הסביבתי לשנת  2004הוטמעה בתהליך הכתיבה של הדוח הנוכחי.
תוספת מהותית לשיטת הדיווח הינה העדכון והפרסום של פליטות גזי חממה :הדוח מציין את סך כל פליטות גזי החממה
של נשר ( )Gross CO2 Emissionוכן את הפליטות נטו ( .)Net CO2 Emissionsפליטות נטו לטון מוצר מהוות אמת מידה
משמעותית בינלאומית הזוכה כיום למעקב גובר והולך בתעשיית המלט .שיטת הדיווח של פליטת גזי חממה בתעשיית
המלט עוצבה לאחרונה בפרוייקט ( )Cement Sustainability Initiativeהכולל את מרבית תעשיות המלט המובילות ובינהן
נשר ,בחסות ה .WBCSD -לצורכי הניהול הסביבתי והדיווח ,נשר עושה שימוש בפרוטוקול שהוכן ב.CSI-

מדדי ביצוע סביבתיים
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נשר  - 2006מאזן אקולוגי והשפעות סביבתיות
מדדי ביצוע סביבתיים

בשנת  2006ייצרה נשר 4,465,916 :טונות של קלינקר 5,088,861 ,טונות של מלט ,ו 23,149-טונות של מטייב קרקע
( .)ecosoilחברת נשר צרכה  8,234,236טונות של חומרי גלם ומתוכם  9.16%ממקורות ממוחזרים 696,000 ,קו"ב של מים,
 400,495טונות של דלק ו GWh 515-חשמל.
כמות המלט עלתה ב 13%-בשנת  2006ביחס לשנת ( 2004השנה בה נערך הדיווח הקודם) .העליה משקפת ביקוש גובר
במשק הישראלי .כדי לענות על צורך זה הופעל כבשן המלט בהר-טוב במאי  2005לאחר הדממה של  30חודשים.
(לפרטים אודות ההפעלה המחודשת בהר-טוב ראה עמוד .)47

אנרגיה
פטקוק  389,288טון לשנה
מזוט  13,251טון לשנה
סולר  3,827טון לשנה
תחליפי דלק  5,500טון לשנה

חשמל

GWH 515
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מים
 696,000קו"ב לשנה

חומרי גלם
חומרי גלם ממחצבות
אבן גיר  6,281,700טון לשנה
חרסית  1,006,000טון לשנה
חול  20,370טון לשנה
גבס  171,954טון לשנה
חומרים ממוחזרים
גבס מתעשייה  92,490טון לשנה
אפר פחם  568,308טון לשנה
סיגים  8,026טון לשנה
תחליפי חרסית  12,845טון לשנה
עופרת ברזל  73,000טון לשנה

תהליכי ייצור
נשר רמלה
נשר הר-טוב
נשר חיפה

מדדי ביצוע סביבתיים

מוצרים

קלינקר  4,465,916טון

מלט  5,088,861טון

אבק כבשנים  2,984טון

מטייב קרקע  23,149טון

תוצרי לוואי
פסולת
פסולת מוצקה (ביתית)  181טון לשנה
פסולת בניין ואבק כבשנים  34,978טון לשנה
שפכים
אין שפכים תעשייתים
(סניטריים)  59,000קו"ב לשנה

מזהמי אוויר
 3,740,539 - CO2טון לשנה סה"כ
 3,723,629 - CO2טון לשנה נטו
 11,811 - NOxטון לשנה
 140-600 - SOxטון לשנה *
 179.6 - PMטון לשנה
 154 - VOCטון לשנה
*כתלות בחומרי גלם
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אנרגיה ואיכות אוויר
מאמץ עיקרי בתחום איכות הסביבה בנשר מתרכז במניעת זיהום אוויר .במסגרת זו מתבצעות פעילויות מגוונות:
כל מתקני הייצור מצויידים במערכות החדישות ביותר בעולם לסינון ושיקוע החלקיקים הנפלטים בתהליך הייצור .כל
חומרי הגלם ברמלה מאוחסנים במתקנים סגורים ומאווררים.
דרכי המפעל הסלולות מטואטאות באופן רציף ,דרכי המפעל שאינן סלולות מורטבות באופן סדיר.
כבשני המלט הפועלים בנשר מהווים סולקנים יעילים ביותר למזהמי האוויר .במפעל נשר רמלה כל שינוע החומרים
במפעל ומחוצה לו נעשה במערכות סגורות.
בכדי לוודא שאמצעים אלו אכן מספקים את התוצאה הרצויה  -עמידה בתקני איכות האוויר ,הן בארובות והן בסביבה,
הוקם מערך ניטור הכולל ניטור בארובות וניטור סביבתי.
בארובות הכבשנים ,בטחנות המלט ובטחנות הפחם מותקנים מכשירי מדידה שנועדו לעקוב אחר כל שינוי ברמת
פליטות מזהמים .נתוני המדידה מועברים באופן סדיר לרשויות המוסמכות ולמשרד להגנת הסביבה.
שתי יחידות ניטור סביבתיות הוקמו לבחינת רמת איכות האוויר באזור נשר רמלה ,אתר הייצור העיקרי :האחת בישוב
יד-רמב"ם והשניה בכרמי-יוסף .היחידות פועלות  24שעות ביממה ומספקות נתונים מדוייקים לגבי כמות חלקיקים,
תחמוצות חנקן ,גופרית ואוזון (בכרמי יוסף בלבד) באוויר.
בעיר בית שמש ,הסמוכה למפעל נשר בהר-טוב ,קיימת תחנת ניטור של המשרד להגנת הסביבה.
העליה ביצור וההפעלה המחודשת של הכבשן במפעל הר-טוב הביאו לעליה בפליטת מזהמי האויר הכוללת של נשר.
עליה מתונה בפליטה ליחידת יצור נובעת מהטכנולוגיה המופעלת בהר-טוב  -כבשן "חצי יבש".
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פליטת מזהמי אוויר בשנים ( 2001-2006בטונות לשנה)
מזהם
תחמוצות חנקן
()NOx

יחידות
טון/שנה

2001
13,293

2002
14,300

2003
13,000

2004
10,662

2005
11,379

2006
11,811

חלקיקים
()PM

טון/שנה

242.7

188

265

201

214.0

179.6

תחמוצות גופרית
()SOx

טון/שנה

77.7

56

81.6

55.5

83

*140-600

פחמן חד חמצני
()CO

טון/שנה

700

695

695

1,240

1,335

195

150

184

155

154

תרכובות אורגניות טון/שנה
נדיפות
()VOC
כבשן הר-טוב הודמם למשך שנתיים וחצי והחל לפעול שוב באמצע שנת .2005
* כתלות בחומרי הגלם
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מספר חריגות באיכות האוויר  -מדידות סביבתיות ()2006
סיכום החריגות הסביבתיות בחלקיקים ותחמוצות חנקן לשנת  2006על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה (שפורסמו
באתר המשרד להגנת הסביבה במהלך  ,)2006חברת חשמל ונשר.

תקן
מרכז תל אביב
ירושלים
כרמיאל
מודיעין
בית שמש
ניטור סביבתי באזור
רמלה

עירוני ד' (תחבורתי)
עמיאל (תחבורתי)
כלל (תחבורתי)
ספרא

יד רמב"ם
כרמי יוסף

תחמוצות חנקן
חלקיקים
(תקן יממתי)
(תקן יממתי)
 150מיקרוגרם למ"ק ( 298חל"ב)
0
לא נמדד בתחנה
1
17
1
לא נמדד בתחנה
0
9
0
9
0
20
0
11
1
19

11

0

תחמוצות חנקן
(תקן חצי שעתי)
( 500חל"ב)
29
16
31
0
0
0
0
6

0

נשר -התעשייה הראשונה בישראל שאושרה במנגנון הפיתוח הנקי באו"ם ()CDM
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במאי  2006החלה חברת נשר להפעיל את טחנת המלט החדשה ברמלה (טחנה  .)12הטחנה נחשבת למתקדמת ביותר
והיא בעלת טכנולוגיה המגדילה את יעילות הייצור ,תוך חיסכון באנרגיה ומתן דגש על שיפור סביבתי .היתרון הגדול
בטחינה אנכית ,סוג הטחינה החדש ,טמון בצריכת אנרגיה נמוכה יותר ,המאפשרת ייצור של סוגי מלט בעלי הרכבים
חסכוניים יותר ,וזאת מבלי לפגוע בחוזק המוצר .בהקמת הטחנה הושקעו כ 100-מיליון שקל.
הטחנה מאפשרת צמצום העלויות התפעוליות והסביבתיות .צפוי חיסכון של כ 30%-בצריכת החשמל בטחנה החדשה,
דבר המאפשר הקטנת עלויות תפעול.
הטחנה החדשה מקטינה משמעותית פליטה של גזי חממה .באמצעותה ניתן להפחית את פליטת גזי החממה בכ8,000-
טונות בשנה .הכמות הנחסכת תימכר לארגון במדינה מפותחת באירופה באמצעות מנגנון הפיתוח הנקי .מנגנון הפיתוח
הנקי  Clean Development Mechanism (CDM( -מאפשר למדינות מתועשות לקנות באמצעות האו"ם זכויות הפחתה
של פחמן דו חמצני שנוצרו בפרוייקטים המבוצעים במדינות מתפתחות .המדינה המתפתחת תפחית את כמות הפליטה
והמדינה המפותחת "תקנה" את ההפחתה .זאת בניסיון לצמצם את הנזק העולמי הנגרם מהתגברות 'אפקט החממה'
(התחממות כדור הארץ) כתוצאה מהצטברות גזי חממה.
בנוסף על פרוייקט זה ,החברה האם של נשר מקדמת פרוייקט נוסף לחיסכון בגזי חממה :הקמת תחנת-כוח בעלת
כושר ייצור של כ 50-מגה וואט שתופעל באמצעות גז טבעי אשר יגיע מצינור הגז ,באזור גזר.

הביצועים הסביבתיים של נשר בפרספקטיבה בינלאומית

הביצועים בנשר בפרספקטיבה בינלאומית  -אמות מידה סביבתיות ()Environmental Benchmarks

שנת
פעילות

אמות מידה
בינלאומיות*
נשר

חומרי
גלם
ממקורות
ממוחזרים

דלקים
ממקורות
חלופיים

יחס
קלינקר:
מלט

פליטת
פחמן
דו-חמצני
(נטו)

פליטת
תחמוצות
גופרית

פליטת
תחמוצות
חנקן

פליטת
אבק
מרחף

%

%

%

ק”ג לטון
מלט

גרם לטון
מלט

גרם לטון
מלט

גרם לטון
מלט

2005

9.1%

10.7%

80%

678

584

1,586

161

2004
2006

8.6%
9.2%
חיובית

2.4%
1.3%
שלילית

78.0%
79.0%
חיובית

2,377
12
653
2,321
74
671
שלילית** שלילית** חיובית

45
35
חיובית

המגמות
בנשר
עולה
נופלת
עולה
עולה
עולה
נופלת
עולה
נשר ביחס
על אמת
על אמת על אמת על אמת מאמת
על אמת מאמת
לאמת
המידה
המידה
המידה
המידה
המידה
המידה
המידה
המידה
הבינלאומית
* מבוסס על נתונים של שבע יצרניות המלט הגדולות בעולם ,המיצגות כושר ייצור של  490מיליון טון מלט בשנת 31%( 2005
מהשוק העולמי).
** בין השנים  2004ו 2006-הופעל מתקן נשר הר-טוב הנסמך על טכנולוגיה וחומרי גלם בעלי מאפיינים שונים מנשר רמלה.

מדדי ביצוע סביבתיים

נשר בודקת את ביצועיה לאורך זמן ובמגוון רחב של תחומים .בדוח הסביבתי של שנת  2004בדקה נשר כיצד עומדים ביצועיה
ביחס לחברות מובילות בעולם .לפני שנתיים נבדקו מזהמי האוויר העיקריים :תחמוצות חנקן ,תחמוצות גופרית ,חלקיקים
מרחפים ופחמן דו חמצני ,וההשוואה נעשתה אל מול  3חברות רב-לאומיות גדולות.
בדוח הנוכחי הורחב הניתוח מול אמות מידה בינלאומיות .השנה ,אמות המידה מבוססות על נתונים של שבע יצרניות המלט
הגדולות בעולם ,המיצגות כושר ייצור של כ 490-מיליון טון מלט בשנת  ,2005שהם  31%מהשוק העולמי .הדוח השנה מרחיב
גם את הסקירה למדדים נוספים :שימוש בחומרי גלם ממקורות ממוחזרים ,שימוש בדלקים ממקורות ממוחזרים ויחס קלינקר:
מלט.
בכדי ליצור איזון בין פיתוח לבין שימור משאבים ,נדרשת התעשייה למצוא פתרונות חלופיים ליצור ייעיל יותר שצורך פחות
חומרי גלם ודלקים בתוליים .אחד המדדים איתם ניתן למדוד את יעילות התעשייה הוא יחס קלינקר:מלט .קלינקר ,תוצר
השריפה בכבשן  -תהליך עתיר אנרגיה אשר עתיר גם בפליטות מזהמי אוויר .על כן ,רצוי לפתח יחס קלינקר:מלט נמוך ככל
הניתן תוך שמירה על איכות המלט הסופי .הפעלת טחנה  12בנשר רמלה הינה חלק מהמאמץ בנשר לצמצם יחס קלינקר:
מלט (ראה עמוד )24
בנוסף ,נעשה ניסיון להחליף את חומרי הגלם בחומרי גלם ממקורות ממוחזרים כגון אפר פחם וגבס מתעשייה וחומרים אחרים
אשר מחליפים את חומרי הגלם מהמחצבות .אחוז חומרי הגלם ממקורות ממוחזרים טוב במעט מאמת המידה הבינלאומית.
היות ותהליך ייצור המלט הינו עתיר אנרגיה ,בכל העולם ובייחוד במדינות מפותחות נעשה מאמץ להחליף את הדלקים
הפוסליים בדלקים ממקורות חלופיים .תערובות הדלקים שניתן למצוא אצל החברות המובילות כוללות צמיגים משומשים,
ממסים מתעשיות שונות ,בוצות ועוד .בנשר נושא זה מעוכב בשל מחסומי שוק בישראל.
על פי הנתונים שנאספו ,נשר עומדת בהצלחה במרבית אמות המידה הבינלאומיות ובמרבית המדדים אף עולה על אמות
המידה .שתי אמות מידה מהוות אתגר לעתיד :צמצום פליטות חנקן ,נושא הנמצא בניסויים מעשיים והגברת השימוש בדלקים
ממקורות ממוחזרים.
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מים ושפכים
מדדי ביצוע סביבתיים

עד שנת  1999צרכה חברת נשר מים בכמויות גבוהות ביותר .עם השלמת המעבר לייצור מלט בתהליך היבש ,ירדה
משמעותית צריכת המים ובשנת  2006היא עומדת על  696,000מ"ק בלבד .כיום משמשים המים בתהליך הייצור לצינון
האוויר במגדלי הקירור וכן להרטבת הדרכים (מניעת אבק) ולצרכים סניטרים.
בשל כך אין במפעלי נשר שפכים תעשיתיים אלא שפכים סניטרים (כתוצאה מהמטבחים ,השירותים ,המלתחות וכד')
בלבד אשר מועברים למערכות הביוב העירוניות.

פסולת מוצקה
פסולת מוצקה במפעל מלט הינה למעשה חומר גלם שלא נוצל ביעילות מקסימלית .בעשור הנוכחי הצליחה נשר
לצמצם את כמות הפסולת התעשייתית .זאת במקביל לעליה בייצור המלט .צמצום כמות הפסולת התעשייתית הושג על
ידי מערך משולב של שימוש חוזר בפסולת כחומר גלם במפעלי החברה ומיחזור יתרת הפסולת למוצר משנה חיובי.
עיקר הפסולת התעשייתית בנשר הינה אבק כבשנים ( )Cement Kiln Dust-CKDשבשלב ראשון בהליך צמצום הפסולת
מופנה לשימוש חוזר .בנשר רמלה מושב אבק הכבשנים כחומר גלם לכבשנים עצמם וגם כתחליף לקלינקר .בכך
מצטמצמת פליטת מזהמים לאוויר ,פליטה של גזי חממה ,כריה של חומר גלם מהמחצבות ובזבוז אנרגיה.

פסולות ממפעלי נשר לשנת ( 2006בטונות)
מטייב קרקע ecosoil -

רמלה

הטמנה  -פסולת
מעורבת ("ביתית")
110

הטמנה  -אבק כבשנים
ופסולת בניין
19,000

הר-טוב

60

15,928

שימוש חוזר באבק
כיבשני מלט
כ 97% -מאבק
הכיבשנים חוזר לתוך
תהליך הייצור
8,211

1,734

חיפה

11

50

-

-
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1,250

* בשנת  2006החל מיזם משותף של נשר עם חברה העוסקת במיחזור פסולת בניין .עד כה מוחזרו  50,000טונות של
פסולת בניין באתר שהוקם בשטח נשר רמלה .עם אישורו לשימוש ,ישמש החומר הממוחזר כתשתית לכבישים ועבודות
עפר שונות.

מדדי ביצוע סביבתיים

מיתרת הפסולת ,בנשר רמלה ,שאינה ניתנת לניצול כחומר גלם ,מייצרת חברת נשר מוצר חדש  -מטייב קרקע
לחקלאות בשם .ecosoil
מטייב הקרקע זכה לסיווג האיכות הגבוה ביותר על פי הקריטריונים של הרשות להגנת הסביבה של ארצות הברית
( .)USEPA Class Aאבק כיבשנים מוסע למתקן טיפול בשפכים של בית שמש ,המופעל על ידי נשר בשיתוף קיבוץ
צרעה ,שם עובר האבק תהליך של עירבוב עם פסולת נוספת ,שמקורה ביישובי הסביבה  -בוצת השפכים של מתקן
הטיפול בשפכים .התערובת עוברת פיסטור וקומפוסטציה ולאחר בדיקת איכות קפדנית נמכרת לחקלאים ומשתלות.
ייצור של מטייב הקרקע ,מאפשר לחברת נשר ,תרומה משולשת לסביבה:
 .1צמצום פסולת תעשייתית
 .2ניצול הבוצה של מט"ש בית שמש
 .3ייצור של דשן לחקלאות במקום שימוש במחצבים טבעיים
עם חידוש פעולת הכבשן ה"חצי יבש" בנשר הר-טוב ,נוצרה תוספת של פסולת החל ממאי  .2005חלק מאבק הכבשנים
מהתהליך ה"חצי יבש" אינו ניתן להשבה.

רעש
כרבים מתהליכי הייצור התעשייתי גם תהליך ייצור המלט כרוך ביצירת רעש שעלול לפגוע באיכות חייהם של תושבי
הסביבה .בכדי לבקר ולנטר את ההשפעות הסביבתיות של נשר בנושא הרעש ,נעשו סקרים אקוסטיים לאיתור מקומות
רעש בעייתיים ונערכו מדידות רעש בישובי הסביבה.
בעבר היו תלונות שכנים לגבי רעש ,אך כל המתקנים בעלי פוטנציאל גרימת רעש מוגנו אקוסטית ,ותלונות הקהילות
הסמוכות למפעל נשר רמלה פחתו מאוד בשנים האחרונות.
התחדשות הפעילות התעשייתית במפעל נשר בהר-טוב ,לאחר כשנתיים של הדממה ,גרמה למספר תלונות רעש
בחודשי ההפעלה הראשונים .התלונות נבדקו ,המקורות לרעש אותרו וטופלו.
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חומרי גלם מחצבות ושטחים פתוחים
מדדי ביצוע סביבתיים

שימוש בחומרי גלם ממוחזרים
מדי שנה נוצרים בישראל מאות אלפי טונות של תוצרי לוואי מתעשיות שונות הפוגעים בסביבה ופוגעים באיכות חייהם
של התושבים .חלק מתוצרי הלוואי ניתנים למיחזור בתוך תעשיית המלט.
נשר משתמשת באפר הפחם שנוצר בתחנות הכוח של חברת החשמל בחדרה ובאשקלון כתחליף לחומר גלם
■
ביצור הקלינקר וכתחליף לקלינקר ביצור המלט.
נשר מנצלת גבס שנוצר בחברת החשמל ובתעשייה הכימית כתחליף לגבס טבעי.
■
נשר קולטת תוצרי לוואי מתעשיית האלקטרוניקה כתחליף לחומרי גלם.
■
נשר משתמשת באדמות מזוהמות בדלק תקני כתחליף לחרסיות.
■
מחצבות
תעשיית המלט מתבססת על חציבת חומרי גלם (אבן גיר וחרסית) מסביבתם הטבעית .עצם חציבת חומרי הגלם
מחוללת השפעות סביבתיות הכוללות :פגיעה בנוף ,רעש ,אבק וכן עומס תחבורתי למחצבה וממנה.
צמצום ההשפעות הסביבתיות ממחצבות ושיקומם הוא אחד מהאתגרים העיקריים איתם מתמודדת תעשיית המלט
העולמית.
נשר מתמודדת עם אתגר זה בשתי דרכים .האחת ,היא התמודדות עם מחצבות קיימות וזאת על ידי השימוש בכלים
אשר מדינת ישראל מספקת  -הקרן לשיקום מחצבות .הדרך השניה היא תכנון מתאים כבר בשלב תכנון המחצבה ,שכן,
על ידי תכנון נכון ניתן לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של החציבה.
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המחצבות ההיסטוריות של נשר בחיפה והר-טוב הינן מחצבות קונבנציונליות החצובות בצלע ההר ,בדומה לשאר
המחצבות בארץ .למחצבות אלו השפעה מהותית על הנוף .נשר ,ככל בעל מחצבה אחר בארץ משלמת אחוז מסויים
מכל טון כריה לקרן לשיקום מחצבות .הקרן לשיקום מחצבות הוקמה בשנת  1978ומטרתה היא למצוא מקור מימון
לפתרון הבעיות הנוצרות ממחצבות על ידי צבירת כספים בתקופת פעילות המחצבה והחזרתם לבעל המחצבה לצורך
שיקום.
להבדיל מהמחצבות הקונבציונליות בחיפה והר-טוב ,המחצבה של נשר ברמלה תוכננה כדי לענות על ההשפעות
הסביבתיות שנדונו .המחצבה אשר נמצאת כ 3 -ק"מ ממפעל נשר רמלה ממוקמת בסמוך לכביש מס'  1וכביש  ,6תוכננה
כך שהנזק הנופי ומפגעי האבק והרעש יהיו מינימליים .החציבה במחצבה ברמלה מתמקדת בחפירה בירידה אנכית
אל מעבה הקרקע ,כך ,שגם ממרחק קצר מהמחצבה אין חשיפה ישירה ,לא למפגע הנופי ולא למפגעי אבק ורעש.
תכנון המחצבה הוכיח את עצמו ,ולמרות גודלה ,המחצבה אינה נראית ממרחק ,אף לא מהכבישים הסלולים בסמוך.
סביב המחצבה נבנו סוללות עפר מלאכותיות בגובה של  10מטר ויותר .על סוללות עפר אלו ועל השיפולים המזרחיים
של המחצבה נטעו עצים המשתלבים בנוף והצמחיה הטבעית וההפרעה לנוף מצטמצמת .בכל שנה מוכשרים שטחים
נוספים לנטיעת עצים ונשתלים עצים וצמחיה סביב אזורי המחצבה בהם הסתיימה העבודה.
הוצאת חומרי הגלם מעומק המחצבה ברמלה נעשית על ידי חפירה ,וללא פיצוצים .מבנה המחצבה עצמו מספק הגנה
לסביבה מהאבק ומהרעש שבכל זאת מיוצרים כחלק מתהליך החציבה.
במחצבת רמלה גם נושא ההובלה קיבל פיתרון יעיל וידידותי יותר לסביבה .נשר יצרה חלופה לעשרות משאיות שהיו
גורמות לעומסי תנועה וזיהום אוויר על יד הקמת מסוע המחבר ישירות בין המחצבה למפעל .המסוע מקורה ,כך שכמות

מחצבות ואתרי פעילות  -סה"כ שטחים (דונם)

חיפה
הר-טוב
רמלה
סה"כ

2002
660
1,270
980
2,910

2003
660
1,270
980
2,910

2004
660
1,270
1,030
2,960

2005
660
1,250
1,000
2,910

2006
660
1,250
1,000
2,910

מדדי ביצוע סביבתיים

האבק שנפלטת לאוויר מינימלית .המסוע ממוקם מעל פני הקרקע על עמודים ומאפשר מעבר חופשי של חיות בר וכלי
רכב חקלאיים ואינו יוצר מחסום הקוטע שטחי מחייה .כמו כן ,הכיסוי מגן על חומר הגלם מרטיבות ובכך מצמצם במעט
את צריכת הדלק הדרושה לייבוש החומר בעת תהליך ייצור הקלינקר.

בשנת  2006מתוך סך כל שטחי המחצבות המופיעים בטבלה ,התבצעה פעילות בכ 170-דונם במחצבת נשר רמלה30 ,
דונם בנשר הר-טוב ו 6-דונם בחיפה .במחצבת נשר רמלה ייוחדו  10דונם לשיקום ארכיאולוגי של ממצאים נדירים.
שכבות חומר הגלם במחצבת נשר חיפה (תמרה) הינם שכבות גיר וקירטון .במחצבות נשר רמלה והר-טוב ,השכבות הינן
גיר עד קירטון חווארי ,כאשר במחצבת הר-טוב הקירטון החווארי מכיל עדשות של קירטון ביטומני.
נטיעת עצים
2006
2005
2004
2003
2002
 3000עצים
 100עצים
 2דונם
 4.5דונם
 10דונם
בשנת  2006ניטעו העצים כחלק משיקום יערות הגליל אשר עלו באש בקיץ  2006עקב המלחמה בצפון.
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גילוי מינים חדשים של בעלי חיים במחצבת נשר ברמלה
מדדי ביצוע סביבתיים

מערה עם מינים לא מוכרים של בעלי חיים נחשפה על ידי חוקרים של האוניברסיטה העברית במחצבת נשר רמלה.
במערה התגלה עולם תת קרקעי חדש למדע ,עם מינים לא ידועים של בעלי חיים .המערה מהווה מערכת אקולוגית
ייחודית והיא המקום היחיד בישראל שנמצאו בו בעלי חיים יבשתיים החיים במערות בלבד ולא מחוץ להן.
על פי פרופסור עמוס פרומקין מהיחידה לחקר המערות במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית ,זוהי מערה
ייחודית בקנה מידה בינלאומי .במערה אותרו עד כה שמונה מינים של חסרי חוליות שרובם ,כך משערים החוקרים,
חדשים למדע ,ובהם :ארבעה מיני סרטנים ,עקרב ,זנב זיף ,אוליגוחטה ופסאודו-סקורפיון.
המערה המשתרעת לאורך שני קילומטרים וחצי ,היא מערת הגיר השנייה באורכה בישראל (לאחר מערת חריטון).
היא נמצאת בעומק של  100מטרים מתחת לפני הקרקע .היא סגורה למבקרים בשל חשיבותה המדעית ומיקומה בלב
מחצבה פעילה של נשר .בברכת מים בתוך המערה חיים ארבעה מינים של חסרי חוליות .ארבעה מינים אחרים חיים
מחוץ למים ,במחילות ובאולמות .במימי המערה גם נמצאו יצורים חד תאיים ובקטריות.
חברת נשר תשמור על המערכת האקולוגית שנתגלתה במרכז המחצבה ותמנע כל פגיעה בממצא החשוב שנתגלה,
ותאפשר לחוקרי האוניברסיטה לגשת אל המקום ולחקור לעומק את הממצאים.
בכדי למנוע כל פגיעה בממצאים שנתגלו ,יש לפתח את המחצבה בשטחים חלופיים .כמו כן ,החברה תקפיד הקפדה
יתרה על מדיניות של שמירה על ערכי הטבע והסביבה ,למרות הקשיים התפעוליים הממשיים שנגרמו לה בעקבות גילוי
המערכת האקולוגית .חברת נשר מקווה כי שיתוף הפעולה הפורה בינם ובין החוקרים מהאוניברסיטה העברית יימשך
גם בעתיד.
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השקעות כספיות באיכות סביבה

2001
$500,000

2002
$1,000,000

2003
$970,000

2004
$1,760,000

2005
$2,302,000

2006
$2,580,000

מדדי ביצוע סביבתיים

מחוייבותה של נשר לאיכות הסביבה באה לידי ביטוי גם בהשקעות כספיות נרחבות .חברת נשר השקיעה בפיתוח
ובאחזקה שוטפת ,בנושאי ניטור ,במניעת זיהום ,בניקיון ובטכנולוגיות סביבתיות.

חלוקת ההשקעות במפעלים ,בתחום איכות סביבה בשנת 2006
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עמידה בדרישות החוק
בשנת  2006עמדה נשר בכל תקנות ודרישות החוק .במהלך השנה התקבלו  2תלונות מהציבור בנוגע לאירועי אבק.
תלונות אלו נבדקו הן בנשר והן במשרד להגנת הסביבה והטיפול בגורמים לאירועים אלו נמשך.
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מלט  -הבסיס של בנייה ירוקה
מדדי ביצוע סביבתיים

העולם כולו ,ובכללו ישראל ,מתמודד עם בעיות קשות בתחום האנרגיה  -שימור הוא צו השעה .עם זאת ,להבדיל
מבעיות סביבתיות אחרות ,בתחום זה קיימים פתרונות רבים ומגוונים כבר בטווח הקצר והבינוני .אנרגיות חלופיות שאינן
מזהמות הן הפתרון לטווח הארוך ,אך פעולות של התייעלות אנרגטית יכולות לתרום כבר כעת לחיסכון של כ 30%-של
אנרגיה.
בנייה על-פי עקרונות "בנייה ירוקה" עשויה להביא לייעול אנרגטי ניכר בצד שיפור מבנים ,הן מהיבט של איכות סביבה
והן מהיבט של איכות חיים ובריאות השוהים במבנה .בנייה ירוקה שמה דגש על שימור אנרגיה תוך התאמה לאקלים
המקומי ,מניעת פסולת ומיחזור ,בריאות סביבתית במהלך הבנייה ולמשתמשים במבנה ,מניעת זיהומי מים ,קרקע ואוויר
ומניעת הרס פיסי של הסביבה.
תחילה חשוב להבין מהם הקריטריונים שמגדירים בניין "ירוק" :בניין ירוק הוא כזה שבו מתקיים תכנון נכון של מפנה
הבניין לניצול מרבי של חום השמש בעונה הקרה והצללה בעונה החמה ,בידוד תרמי של מעטפת הבניין ,שימוש בחומרי
בנייה וריהוט אשר אינם פולטים תרכובות אורגניות נדיפות ,התקנת אביזרים לחסכון במים ,שימוש בחומרים ממוחזרים
ובריאים ,וכמובן ,התקנת מערכות יעילות לחימום וקירור המבנה.
Leadership in Energy and
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בארה"ב קיים כבר עשרות שנים תקן מתאים לנושא  -תקן  .Leedתקן זה שמשמעותו
 Environmental Designפותח ע"י קואליציה של אנשי תעשיית הבניה בארה"ב.
הבניה הירוקה כבר מזמן אינה שיגעון של יחידים .כיום ,בארה"ב ,היא מהווה כ 6%-מהבניה שאינה למגורים בעוד
שבשנת  2000היא עמדה על  1%בלבד .ההשקעות בבניינים אלה עולה על  15מילארד דולר ומאז  2002אישרה המועצה
לבניה ירוקה למעלה מ 550-מבנים העונים על הקריטריונים של בניין "ירוק".
גם בישראל הושק לפני מספר חודשים תקן הבניה הירוקה על ידי מכון התקנים והמשרד להגנת הסביבה ,אשר עוסק
בבנייני מגורים ומשרדים והוא מאפשר קבלת "תו ירוק" של מכון התקנים הישראלי ,למבנה אשר יעמוד בדרישות .התקן
מיועד לשימוש אדריכלים ,מתכננים ,יזמים וקבלנים.
במהלך השנים האחרונות פותחו אלמנטים שונים המשמשים את הבנייה הירוקה ואת הדרישה הגוברת ליישומה במבנים
למגורים ,למסחר ולשירותים שונים .כך לדוגמא נעשה שימוש נרחב בחלונות בידודית ,בתאורה פלורצנטית ,בטיח
מבודד ובחומרי צבע ידידותיים לסביבה .כמו כן ,כיוון שמלט הוא חומר אשר תואם את עקרונות הבנייה הירוקה ,המבנים
הירוקים של המחלקות העוסקות באיכות סביבה במכון ויצמן למדע ,בטכניון ובאוניברסיטת חיפה בנויים משלד של בטון,
ואלמנטים רבים בהם עשויים מוצרי בטון; הרחובות של השכונה האקולוגית הראשונה בישראל בשדה בוקר מרוצפים
במרצפות בטון ,ומרבית מהמבנים בשכונה עשויים בטון ובלוקים; המבנים האקולוגיים של מכון הערבה ללימודי הסביבה
בנויים אף הם מבלוקים קונבנציונליים ושלד בטון; מרבית בתי המגורים שתוכננו על-ידי אדריכלים ירוקים משתמשים
במוצרי המלט והבטון כחומר בנייה עיקרי.

מדדי ביצוע סביבתיים

ניתן למנות מספר תכונות של בטון אשר הופכות אותו למתאים לבנייה הירוקה:
בטון הינו חומר בעל מאסה תרמית גבוהה ,אשר בשילוב נכון של המבנה עשוי למתן מאוד את צרכי האיקלום של
■
כל מבנה  -לשמר קרירות בקיץ וחום תוך-מבני בחורף.
יציקת הבטון כנוזל מאפשרת גמישות רבה בתכנון המבנה ובהתאמתו לשטח ולסביבה בעלי רגישות גבוהה.
■
לשאר מוצרי הבנייה אין את היתרון של היותם נוזליים בשלב יישומם ומוצקים בעת השימוש בהם.
בשילוב נכון עם חומרים מבודדים (קלקר ,טיח תרמי וכו') מתקבלים קירות חיצוניים בעלי התכונות האופטימליות
■
לאקלים החם של ארצנו  -תוך שילוב נכון של בידוד ומאסה תרמית.
הבטון הינו מוצר בעל השלכות בריאותיות מוגבלות יחסית לחומרי בנייה מקובלים אחרים .לדוגמא  -עץ לבנייה
■
מחייב טיפול בחומרים מסוכנים .חומרים אלו ,בתוספת חומרים מסוכנים נוספים הנפלטים מדבקים המשמשים
בבנייה בעץ ,מלווים את המשתמשים במבנה לאורך חיי המבנה.
עם כל זאת ,על פי דיווח המשרד להגנת הסביבה ,הדוגמאות לבניה ירוקה בארץ מועטות .נשאלת השאלה  -מדוע?
ייתכן וכמו באמריקה ,נדרשת התערבות ממשלתית בקידום יישום התקן אך יותר מכך הבעיה כרגע נעוצה בחוסר
מודעות לנושא וליעילות יישומו  -מחיר המבנה יהיה ,אולי ,מעט יקר יותר אך החזר השקעה זו יהיה כמעט מיידי -
המבנה יהיה נעים ובריא יותר והעלויות השוטפות נמוכות יותר.
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מדדי ביצוע כלכליים וחברתיים
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מדדי ביצוע כלכליים
מדדי ביצוע כלכליים וחברתיים

זו השנה הראשונה בה מופיעים מדדי ביצוע כלכליים בדוח של נשר .נשר רואה את הדיווח הסביבתי והרחבתו כחלק
מהשיפור הסביבתי המתמיד בו עוסקת החברה באופן שוטף ,כחלק ממגמה עולמית המתייחסת לתמונה הכוללת של
ארגון  -ביצועים סביבתיים ,חברתיים וכלכליים.
הכנסות מגזר המלט (משאב) הסתכמו בשנת הדוח ב 1,432-מיליוני שקלים חדשים ,לעומת  1,326מיליוני שקלים חדשים
אשתקד  -גידול של .8%
חברת נשר לא קיבלה סובסידיות ממשלתיות במהלך שנת הדוח של  .2006אם כי ,יש לציין כי בישראל קיים היטל היצף
בנוגע ליבוא מלט ,המכיר בחשיבות האסטרטגית של ייצור מקומי רציף.
WBCSD
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נושא שינויי האקלים ופליטת גזי חממה מהווה אתגר לכלל תעשיית המלט בעולם .נשר ,כחברה בארגון -
( ,)World Business Council for Sustainable Developmentמעורבת בשיח המקצועי בנושא השפעת שינויי האקלים
על תעשיית המלט וכן על מדידת הפליטות של גזי חממה בתעשייה וצמצומה.
היות וישראל איננה מדינה מפותחת על פי הגדרת אמנת האקלים ופרוטוקול קיוטו ,התעשייה הישראלית איננה
נדרשת לעמוד במכסות לצמצום פליטות .מאידך מתאפשר ,במסגרת מנגנון הפיתוח הנקי לנצל את הסחר העולמי
בצמצום פליטות בכדי לקדם מיזמים של התייעלות אנרגטית ושיפורים בתעשייה .נשר הינה החלוצה בתעשייה
הישראלית בנושא זה .מיזם ראשון אושר ונרשם במסגרת מנגנון הפיתוח הנקי ובימים אלו עוסקים בפיתוח מיזם נוסף.
בזירה הבינלאומית החלו דיונים לתקופת המחוייבות השניה ,החל משנת  .2012במסגרת זו עולה הדרישה שמדינות
דוגמת ישראל יקחו על עצמן מחוייבויות לצמצום פליטת גזי חממה.

מדדי ביצוע חברתיים
נשר רואה בעובדיה משאב חשוב ולכן מקדמת מדיניות העסקה הוגנת .קצב תחלופת העובדים בנשר איטי ועומד על
כ 1%-בשנה (בנטרול צמצומי התייעלות שביצעה החברה לאחרונה) .בכל מפעל קיימים ועדי עובדים המאוגדים תחת
הסתדרות העובדים .כ 90%-מהעובדים בארגון מיוצגים על ידי ארגוני עובדים וחלים עליהם הסכמים קיבוציים מיוחדים
המתחדשים אחת לשנתיים-שלוש.
רוב העובדים במפעליה השונים של חברת נשר גרים בסמיכות לאתרי העבודה .הקשר בין חברת נשר לקהילות הסובבות
כל אחד ממתקניה מורכב וחזק וישנה חשיבות גבוהה למעורבות בקהילה.

נשר חיפה ,ת.מ.ן
נשר הר -טוב
נשר רמלה

§

סביבה קרובה
85%
75%
70%

סביבה רחוקה
15%
25%
30%
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עובדים ומדיניות העסקה

פריסת עובדים
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¡
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זכויות אדם
במהלך השנה האחרונה לא נרשמו בנשר מקרים של הפליית עובדים .בשנת  2005נרשם מקרה אחד של הטרדה מינית.
התלונה טופלה לפי הנוהל הנדרש ,נעשה בירור וחקירה של המקרה וננקטו הצעדים הנדרשים.
בכל מפעל קיים ממונה הטרדה מינית ,ונערכות הכשרות על-פי הנחיות החקיקה בנושא זה.

הסמכות והדרכה
עובדי החברה עוברים הסמכות והדרכות מקצועיות שונות ,גם במסגרת הגישה הפרואקטיבית לבטיחות הפועלת
במפעלי החברה.
שעות הדרכה (ממוצע) לעובד:
נשר רמלה
נשר הר-טוב
נשר חיפה
2003
31
66
16
56
149
35
2004
64
95
26
2005
67
72
29
2006
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נשר הציבה לעצמה חזון בתחום הבטיחות  -פעילות שוטפת נטולת פציעות עד שנת  2010ומחויבות מוחלטת למניעת
פגיעה בבני אדם .מדובר בשינוי בתרבות ובהתנהגות האירגונית .המעבר בתפיסת הבטיחות בנשר לגישה פרואקטיבית
החל בשנת  .2002נכון להיום כל מפעלי הייצור של נשר לוקחים חלק פעיל בתהליך ,כולל תמ"ן אשר נכנסה לתהליך
בסוף .2006
בארגון סטנדרטי ,תאונות עבודה נתפסות כגורל ורוב הפעילות מתבצעת כתגובה לתאונות ,מעין חוכמה שלאחר מעשה.
בנשר פיתחו תפיסה פרואקטיבית בה לא מחכים לתאונות אלא מונעים אותן.
הגישה הפרואקטיבית לבטיחות שמה דגש כבר בשלב הבסיסי ביותר ,על ארועים של "כמעט ונפגע" ,בהם אין פציעות
או נזקים נראים לעין  -לרוב שאין מתייחסים אליהם .כאשר מטפלים בארועים אלו ,מקטינים את הסיכויים לפגיעה
ופציעה ממשית בבטיחות ובבריאות העובדים.
בגישה הפרואקטיבית נעשית הערכת סיכונים דינמית שמטרתה לזהות נקודות תורפה בטיחותיות בסביבת העבודה
לפני ביצוע משימה בשטח על-ידי כל הגורמים בשרשרת הניהול והעבודה .אחד הכלים החשובים ביותר הוא תכנון
מוקדם למשימה.
לפני התחלת משימה ,נאספים בעלי התפקידים הרלוונטים לדיון בכל שלבי הביצוע ובודקים את נקודות התורפה
הבטיחותיות שקיימות בכל שלב בביצוע המשימה .לעובדים המבצעים יש תפקיד חשוב במיוחד בתהליך זה ,להם מידע
פרטני על ביצוע המשימה ועל הבעיות שעלולות לצוץ בעת הביצוע .תכנון מוקדם ,הוא כלי רב עוצמה שבעזרתו ניתן
לזהות מראש את הסיכונים הבטיחותיים הפוטנציאלים ולתת להם פיתרון .תהליך זה מייעל את אופן ביצוע העבודה
ולפעמים אף משנה אותו .תוך כדי ביצוע המשימה מבצע העובד הערכת סיכונים דינמית מאחר וסביבת העבודה
משתנה.
בנוסף על 'תכנון לפני משימה' וניתוחי אירועים של 'כמעט וקרה' בנושא בטיחות ואיכות יש גם פעילות 'בט"ש'  -בטיחות
שטח ,מנהלים בכל הדרגות מסתובבים בשטחי המפעלים בודקים ,מאתרים ומחדדים טיפול בבעיות.
בכדי לקיים תרבות עבודה מסוג זה נדרשת מחויבות ודוגמא אישית של המנהלים והעובדים בכל הדרגים .בדרגה
הבכירה קיים צוות היגוי של הנהלת החברה ברשות המנכ"ל ,סמנכ"לים ומנהלי מפעלים הנפגש אחת לרבעון .בפגישות
אלו דנים בתוצאות הרבעון ובמשימות ודגשים בנושא בטיחות שאותם יש ליישם במהלך הרבעון הבא.
תרבות העבודה הזו מושרשת בעבודה היום יומית .בכל בוקר נפגשים צוותים ומחלקות לשיחות בוקר הכוללת שיחת
בטיחות .בנוסף על כך מתקיימות פגישות שבועיות או דו-שבועיות בנושא בטיחות .מפגשים אלו נערכים בכל דרגי
ההנהלה של נשר .הגישה הפרואקטיבית מחייבת השקעה מתמשכת מתוך שאיפה למצויינות ושיפור מתמיד.
בטיחות וגהות

תאונות עבודה
אובדן ימי עבודה

2001
52
744

2002
44
592

2003
28
499

2004
13
142

2005
33
574

2006
30
339

איכות ובטיחות המוצר

בטיחות המוצר
יש לזכור כי המלט המיוצר בנשר מגיע ללקוחות השונים כאבקה דקה (בתפזורת או בשקים) ויש לעקוב אחר הוראות
ההגנה בהתאם .הצמנט הינו אבקה דקה המכילה חלקיקים קטנים מ 2.5-מיקרון ויש לדאוג שריכוז האבק באוויר יהיה
מתחת לרמת החשיפה המותרת שכן נשימת אבק צמנט יכולה לגרום לצריבה ולגירוי בדרכי הנשימה.
יש להגן על העיניים  -הצמנט הינו חומר בסיסי ( ) PH < 12.5ואבקת צמנט עלולה לגרום לנפיחויות בעפעפיים ,בקרנית
ולדלקות במערות העין .לכן ,יש ללבוש משקפי מגן עם סוככי צד .במצבי אי ודאות או תנאי סביבה שבהם כמויות גדולות
של אבק יש להרכיב משקפי מגן צמודים שאינם מאפשרים מעבר אוויר.
הגנה על העור  -הצמנט יכול לגרום לגירוי העור בהיותו לח ומגע ממושך בעור לח יכול לגרום לכוויות .הצמנט עלול
לגרום לאלרגיה היכולה להתפתח אצל אנשים שונים ולגרום לאקזמה .לכן בעת השימוש בצמנט יש להצטייד בציוד
הגנה תקין (ביגוד וכפפות).
הובלה ואחסנה
משקלו של השק הינו  50ק"ג והוא אינו מותר בנשיאה של אדם בודד .יש להשתמש באמצעים מתאימים.
יש לאחסן צמנט במקום יבש או במיכל מתאים כך שיימנע אבק בעת הובלתו ושימושו .במקרה של שפך ,יש להיעזר
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מלט ,כמרכיב ייסוד במבנים ותשתיות בכל רחבי ישראל ,מחייב ייצור קפדני ומקצועי .חברת נשר מחוייבת לייצור
ולשיווק של מוצר איכותי ובטיחותי .ייצור המלט במפעלים נעשה על פי תקן ישראלי  ,1שהוא תקן מחייב של מדינת
ישראל .מעבר לעמידה בתקן ,התקבלה החלטה אסטרטגית בנשר ,להיות מובילה בתעשיית ההמשך בתחום זה ולתת
שירות לתעשיה שצורכת את המלט.
במעבדות המקצועיות של נשר בודקים את המוצר לכל אורך תהליך הייצור .בדיקות נעשות תוך כדי תהליך הייצור וכן
בסופו ,כשהמוצר מוגמר ומוכן לשיווק .כל חומרי הגלם וכל הדלקים מבוקרים ,כדי לעמוד בדרישות איכות ובדרישות
סביבתיות .בנוסף ,נערכות בדיקות בין מעבדתיות של דוגמאות מהמוצר המסופק ללקוח .כל זאת בכדי לספק ללקוח
מוצר תקני ,איכותי ואחיד.
החברה מעמידה במוקד אסטרטגיית האיכות שלה את הלקוחות ,חברות ההנדסה והבנייה .גישה זו באה לידי ביטוי לכל
אורכו של תהליך הפקת המלט:
נשר עובדת בצמוד ללקוחותיה כדי להתאים עבורם את המוצר הנדרש .לנשר צוותי ליווי טכני הכוללים אנשי מקצוע
ממגוון תחומים ,מכימיה ועד הנדסת בניין ,אשר מספקים תמיכה טכנית ללקוח ומענה לכל בעיה שמתעוררת.
בנשר רואים חשיבות רבה בתקשורת ישירה בין אנשי השטח של חברות ההנדסה והבנייה לבין אנשי המעבדה של נשר.
החברה מקיימת מפגשים טכנולוגים סדירים בהם דנים בבעיות מהשטח ,כדי לוודא שלא יווצרו פערי ידע בין המעבדה
המקצועית בנשר לבין השטח .בכך מבטיחה נשר גם את החלת האחריות והמקצועיות במעלה שרשרת האספקה,
שתחילתה בייצור ובאספקה של המלט על ידי נשר וסופה במבנים ובתשתיות ברחבי ישראל.
מגמה מעניינת ,המתייחסת לאיכות המוצר ,בהקשר של איכות סביבה ראויה לציון :בשנת  '97המשקל הממוצע של מלט
בקו"ב בטון עמד על  300ק"ג ,כיום יוצקים בטון חזק יותר המתבסס על  250ק"ג בלבד של מלט בקו"ב בטון .שינוי חיובי
זה משמעותו ,בנוסף לחיסכון ,גם צמצום הפליטה של מזהמי אוויר לאורך מחזור החיים של מבנים ותשתיות.
נשר ,בעזרת אנשי מחקר בתעשיית הבטון מתכננת את צמנט העתיד "הירוק" שיכיל יותר תחליפים (תוצרי לוואי של
התעשייה) ויישמור על תכונות הבטון.
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בשיטות ניקוי יבשות ,אשר מונעות פיזור אבק לאוויר או חדירת האבק למערכות מים.
החומר לא בוער ואינו נפיץ.
הוראות ההגנה מופיעות על גבי השקים.
כמו כן ניתן לקבל דפי מידע בטיחותיים ( )MSDSבמ.ל.ט  -מרכז לקוחות טלפוני03-6211613/4/5 :
וכן באתר האינטרנטwww.nesher.co.il :

מדדי ביצוע מפעליים

רמלה

הר-טוב

חיפה
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נשר רמלה ייצור 3,865,710 :טון מלט
נשר רמלה

מדדים סביבתיים:
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פליטת מזהמי אוויר בשנים 2005-2006
מזהם (טונות בשנה)
תחמוצות חנקן ()NOx
תחמוצות גופרית ()SOx
חלקיקים ()PM
פחמן חד-חמצני ()CO
תרכובות אורגניות נדיפות ()VOC

2005
10,574
74
189
1,084
155

2006
10,010
90.3
150.6
1,107
154

מפעל נשר רמלה זכה באות עשור הצטיינות על עשר שנות התמדה  5 -כוכבי יופי בתחרות" :תעשיה יפה בישראל יפה"

מדדים חברתיים:

תאונות ואובדן ימי עבודה
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פעילות קהילתית
נשר רמלה

מרכז המבקרים
חברת נשר מפעילה ברמלה מרכז מבקרים המאפשר לציבור הרחב ללמוד על תהליך ייצור המלט והחידושים
הטכנולוגיים המשולבים בו .מרכז המבקרים ,הפועל מאז ינואר  ,1997מבטא את תפיסת השקיפות שמנחה את החברה.
בשנת  2006שודרג מרכז המבקרים והתווסף אליו חדר איכות סביבה .המוטיב המרכזי שנבחר על ידי המעצב ,פיליפ
בולקיה ,ניזון מהמחוייבות של נשר לשקיפות ולדיווח :הדילמות הסביבתיות עימן מתמודדת נשר נחשפות אחת אחת
ועימן הפתרונות בהם בחרה נשר.
ביקור במרכז המבקרים כולל גם את אתרי המפעל והוא מלווה בהדרכה ובהסברים נרחבים על תהליכי הייצור ועל
הפעילות המתבצעת על ידי חברת נשר ,לשמירה על איכות הסביבה .הביקור פתוח לקבוצות מאורגנות.
במהלך  2006ביקרו במרכז המבקרים  8,500איש והתקיימו  10ימים פתוחים לביקורי משפחות ,ימים בהם המפעל פותח
את שעריו לציבור הרחב.

טלפון מרכז המבקרים08-9271430 :
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עתיקות במחצבת נשר רמלה  -עונת חפירות 2006
נשר רמלה
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בדוח הסביבתי של נשר בשנת  2004דווח כי במחצבת נשר התגלו עתיקות ,שרידי יישוב מהתקופה הרומית הקדומה
ושרידי יישוב או מנזר מהתקופה הבינזנטית (סוף המאה הרביעית לספירה) ובו כנסיה שהיא מן הכנסיות הקדומות
בארץ .את החפירות הארכיאולוגיות מנהלים חוקרי המכון לארכיאולוגיה מהאוניברסיטה העברית-ירושלים בשיתוף
רשות העתיקות .השנה התגלו ממצאים חדשים ומרתקים ,אחד מהם הוא פסיפס .הפסיפס עיטר את רצפת הכנסייה.
בקדמת האולם היתה כתובת המציינת את שמו של דיוניסיוס ,בישוף העיר לוד,שלכבודו נבנתה הכנסייה .באדיבות רשות
העתיקות התחדשנו במרכז המבקרים בתצוגת פסיפס אשר נמצא בחפירות.

MEET
בשנת  2006הצטרפה נשר ליוזמה המכונה " ."MEETמקור היוזמה באוניברסיטת  MITשפועלת בירושלים זה מספר
שנים .מטרת הארגון הינה לקדם פרויקטים משותפים של נוער פלסטיני וישראלי.
במסגרת היוזמה מפתחים תלמידי תיכון פלסטינאים ויהודים מיזמים ,בשיתוף התעשייה הישראלית ,תחת הנחיית
גורמים מקצועיים אקדמאים מתחום המחשבים וההיי-טק.
נשר בחנה אפשרויות שונות להשתתפות בפרויקט ובחרה במיזם "מערכת הוראות עבודה ונהלים" לנשר רמלה  -יצירת
מערכת ניהול ממוחשבת.
המערכת תשמש לניהול וריכוז הוראות עבודה במפעל נשר רמלה:
קישור לנהלים של נשר אשר קיימים על שרת החברה
■
תהליך העלאת הוראות עבודה ונהלים פנימיים של מפעל רמלה
■
תהליך עדכון גרסאות וחתימות
■
מנגנון התראות על צורך בעדכון תקופתי של המידע השמור
■
תהליך "קרא וחתום" של עובדי המפעל
■
הפקת דוחות חיווי על מצב קריאה וחתימות על ידי העובדים.
■
המערכת תטפל במגוון תחומים  -מנהלה ,תפעול ,אחזקה איכות המוצר ואיכות סביבה.
מטרתה של המערכת היא להעלות את זמינות ונגישות הנהלים וההוראות לעובדים באמצעות קיומם ברשת האינטרנט,
לייעל את אפשרויות החיפוש של נהלים באמצעות קיום מילות מפתח מתאימות ולאפשר עדכון תקופתי של המידע לפי
הצורך והפצת עדכונים שונים לרשימות תפוצה רלבנטיות.

נשר הר-טוב ייצור 619,880 :טון מלט
נשר הר-טוב

מדדים סביבתיים:
במאי  2005הופעל מחדש הכבשן בנשר הר-טוב לאור התאוששות ענף הבניה בישראל .זאת לאחר  30חודשים של
הדממה .ההפעלה הביאה מטבע הדברים לצריכה מחודשת של דלקים וחומרי גלם ולפליטות לסביבה .פרט לארועים
נקודתיים הנוגעים לרעש לא נרשמו תקלות סביבתיות משמעותיות כתוצאה מההפעלה המחודשת.
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פעילות קהילתית

כמו כן ,המפעל נרתם לסייע לקהילה באופנים שונים:
נרכשה תלבושת אחידה לתזמורת כלי נשיפה של הקונסרבטוריון בבית שמש.
■
נתרמו  14מחשבים משומשים לבתי ספר ולמפעל המעסיק תושבי בית שמש מאוכלוסיית תשושי הנפש.
■
נרכשו ספרי קריאה לספריית חטיבת הביניים בבית שמש.
■
נרכשו תיקי ספורט לקבוצת נערים שייצגה את בית שמש
■
ומועצת מטה יהודה בגרמניה.
הנהלת המפעל השתתפה בהקמת אתר הנצחה לזכר
■
אחיו של עובד המפעל ,אבירם בן-נעים ז"ל ,שנהרג
בתאונת דרכים והוא בן  24בלבד .בשיתוף עם עיריית בית
שמש והמשפחה הוקם גן זיכרון מרשים בהשקעה של
כ .₪ 100,000-עובדי המפעל תרמו  ₪ 13,500מכספם.
העסקת ילדי עובדים בחופשת הקיץ במימון חברת
■
נשר ובשיתוף עירית בית שמש .הילדים של עובדי נשר
מועסקים במחלקת החינוך בעירייה בעבודות שונות:
הכנת ילדים לכיתה א' ,סיוע בספריה הציבורית ,סיוע
בהפעלת קייטנות ,חונכות לילדים בעיר ,ליווי נוער
במצוקה ועוד .סה"כ נתרמים על ידי נשר  300ימי עבודה
בשנה.

נשר הר-טוב

מפעל נשר הר-טוב מקיים קשר ישיר עם הקהילה הקרובה למפעל ומקיים פעילויות קהילתיות רבות ומגוונות באופן
שוטף .כדוגמא ניתן לציין את הפעילויות הבאות:
עובדי המפעל השתתפו בטקס נטיעות לציון  110שנים למושבה הר-טוב (כיום מושב נוחם)
■
במפעל מתקיימים "ימים פתוחים" ,בהם מתארחים תלמידי בתי ספר מהאזור ,עוברים סיור בשטח המפעל
■
ומקבלים הסברים על העבודה המתבצעת .ב 2006-היו כ 30-ימים פתוחים בנשר הר-טוב ,בהם התארחו כ900-
תלמידים.
במפעל נערכות הדרכות בנושא איכות הסביבה לכיתות מבתי ספר מהאזור .כל הדרכה כוללת סדנאות בנושאים
■
הבאים:
 .1סדנא למזעור והקטנת רעש
 .2סדנא למזעור וצמצום פליטות אבק
 .3סדנא בשינוע חומרים

49

נשר חיפה ייצור 603,271 :טון מלט
נשר חיפה

מדדים סביבתיים:
פרט לשימוש בחומרי הגלם שלהלן ,הובלו  431,495טון של קלינקר שיוצרו בכבשני המלט בנשר רמלה ,לצורך ייצור
מלט בחיפה.
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פעילות קהילתית
■
■
■

תרומה של מחשבים לגני ילדים בכפר כאבול.
תרומה של ציוד מחשבים ליחידה הסביבתית בתמרה.
בזמן המלחמה העבירה חברת נשר לעירית נשר  -מזרונים ,מאווררים ,מקלטי רדיו ושאר אביזרים במטרה להקל
על יושבי המקלטים בזמן המלחמה בצפון.

בנוסף ,חברת נשר ממשיכה פעילויות קהילתיות לאורך שנים ושהוזכרו בדוח הסביבתי הקודם:
ילדי עובדים מועסקים בבתי אבות ,סיפריות ,בתי חולים ובתי חולים סיעודיים.
■
המפעל מעמיד לרשות ילדי העובדים את הספריה שבמפעל והם יכולים לשאול ממנה ספרי לימוד בשעת
■
הצורך.
עידוד עובדים להכשרה מקצועית.
■

 GRIאינדקס
אינדקס

מראה-מקום בפרוטוקול GRI

עמוד

דבר המנכ"ל

1.1

5

תיאור השפעות ,אתגרים והזדמנויות

1.2

7

נושא

תוכן

פרופיל הארגון
הארגון  -נתוני בסיס
שם הארגון

2.1

10

מוצרים ושירותים עיקריים

2.2

10

מבנה הארגון

2.3

11

מיקום מטה הארגון

2.4

11

המדינות בהן פועל הארגון

2.5

10

סוג הבעלות בארגון

2.6

11

שווקים בהם פועל הארגון

2.7

10

קנה המידה של הארגון

2.8

10,36-37

שינויים משמעותיים בארגון בתקופת הדיווח

2.9

11

פרסים שהוענקו לארגון בתקופת הדיווח

2.10

42,47

תקופת הדיווח

3.1

18

תאריך הדוח האחרון (במידה וקיים)

3.2

18

מחזור הדיווח

3.3

18

איש קשר

3.4

54

תהליך בחירת תוכן הדיווח

3.5

18

היקף הדוח

52

גבולות הדיווח

3.6

18

מגבלות תוכן הדוח

3.7

18

דיווח בקרב חברות בנות ושותפויות

3.8

18

טכניקה והבסיס לחישוב המידע

3.9

18

הסבר לסתירות מדוחות קודמים

3.10

18

שינויים משמעותיים מדוחות קודמים

3.11

18

טבלת GRI index

3.12

52

מדיניות ופעילות הנעשת לבדיקה חיצונית של הדוח

3.13

54

4.1

11

מעמד היו"ר

4.2

11

הרכב הדירקטוריון

4.3

11

מנגנוני משוב מבעלי מניות ועובדים

4.4

13

הקשר בין הטבות להנהלה בכירה וביצועי החברה

4.5

14

פיקוח על ניגוד אינטרסים בהנהלה בכירה

4.6

13

בחינת הסמכות ומקצועיות בתהליך בחירת הנהלה בכירה

4.7

13

מבנה ומערכות ניהול
מבנה הניהול בארגון

פיתוח פנימי של עקרונות ,ערכים וקודים להתנהלות החברה בנושאים כלכלים ,חברתיים וסביבתיים

4.8

13

פיקוח של ההנהלה הבכירה בנגע לביצועיים הכלכליים ,חברתיים ,סביבתיים ,כולל סיכונים ,הזדמנויות ועמידה בדרישות החוק

4.9

13-14

תהליכי ביקורת להתנהלות ההנהלה הבכירה ,בייחוד בנוגע לביצועים כלכליים ,סביבתיים וחברתיים

4.10

13

האם עיקרון הזהירות המונעת נהוג בארגון

4.11

38 ,6

עקרונות ,תעודות או יוזמות חיצוניות אחרות שארגון דוגל או מקדם אותן

4.12

18

חברות באיגודי תעשייה

4.13

15

מחוייבות ליוזמות חיצוניות

קשר עם מחזיקי עניין
רשימת מחזיקי העניין איתם פועל ארגון

4.14

16

הבסיס לזיהוי ובחירה במחזיקי העניין איתם פועלים

4.15

16

התנהלות מול מחזיקי עניין  -תדירות מפגשים ,סוגי ההתנהלות

4.16

16-17

 GRIאינדקס
4.17

16-17

5

6

ביצועים כלכליים

EC1

36

סיכונים והזדמניות עסקיות בנוגע לשינויי אקלים

EC2

36

סובסידיות ועזרה ממשלתית

EC4

36

תוכן
נושאים עקריים שהועלו על ידי מחזיקי עניין

גישת ההנהלה לקטגוריות האינדיקטורים

אינדקס

נושא

מראה-מקום בפרוטוקול GRI

עמוד

מדדי ביצוע כלכליים

מדדי ביצוע סביבתיים
חומרים
שימוש בחומרי גלם על פי משקל או נפח

EN 1

20,42,47,50

שימוש בחומרים ממוחזרים

EN 2

20,42,47,50

צריכת אנרגיה ישירה

EN 3

20,23,42,47,50

צריכת אנרגיה עקיפה

EN 4

20,23,42,47,50

כמות האנרגיה שנחסכה באמצעות התייעלות

EN 5

24

יוזמות להתייעלות אנרגטית

EN 6

24

סה"כ צריכת מים

EN 8

20

מיקום וגודל השטח הצמוד לשמורות טבע או אזורים רגישים

EN11

28-30

אנרגיה

מים
שטחים פתוחים
השפעות עיקריות על מיגוון המינים ושטחים מוגנים

EN12

30

תוכניות עתידיות לשיקום

EN14

28-29

פליטות גזי חממה

EN16

21,23,25

פליטות לא ישירות של גזי חממה

EN17

21,23

יוזמות להפחתת גזי חממה

EN18

24

פליטות מזהמי אוויר

EN20

21,22,42,47,50

שפכים

EN21

21,26

פסולת מוצקה ושיטות טיפול

EN22

21,26-27

יוזמות למתן את ההשפעות הסביבתיות של מוצרים/שירותים

EN26

32

EN28

31

EN30

31

פליטות לאויר ,שפכים ופסולת

מוצרים ושרותים
עמידה בדרישות החוק (כולל קנסות )
השקעות כלכליות באיכות סביבה
מדדי ביצוע חברתיים
נהלי עבודה ועבודה הוגנת
שיעור פציעות ותמותה ,בריאות תעסוקתית ואובדן ימי עבודה

LA7

38,43,48,51

ממוצע שעות ההדרכה לעובד

LA10

37

מספר מקרי הפליית עובדים

HR4

37

זכות ההתאגדות והסכמים קיבוציים

HR5

37

אופי ,היקף ואפקטיביות הפעילות בקהילה

SO1

44,46,49,51

זכויות אדם

קהילה
אחריות מוצר
איבחון המוצר בשלבי חייו השונים תוך בחינה בטיחת וגהות

PR1

39-40

מידע ותיוג של המוצר

PR3

39-40
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GRI

טבלת רמת הדיווח ב-

על פי בדיקה עצמאית של עורכי הדיווח בנשר דוח זה עונה על דרגה ( Bראה להלן).
הדוח לא עבר הליך ביקורת חיצונית.
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דר' עזריאל פילרסדורף
טלפון03-6211559:
פקס03-5254144 :
דוא"לapill@nesher.co.il :
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