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יוניליוור ת שליימות הקיתכנ
2014 מותקדדוח הת

אנחנו פועלים במרץ להשגת היעדים הגלובליים של תכנית הקיימות של יוניליוור. 
 .2014 ותחילת 2013 להלן סקירה של היוזמות והביצועים שלנו במהלך 
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 יםתוכן העניינ
5 
6-7 

22-29 
30-34 

8-13 35 
14-19 
20-21 

36 

 ילהקההחיי רחאותא ריםמשפ החזון שלנו

אנשים שלנוהרטגיה שלנואסטה

 תיקהא שומרים על יםת החייכואת ויאות הברא משפרים 

 תתית ההשפעה הסביבא צמיםמצמ

 איימרכש בר ק

 פוח אישי וטיפוח הביתטי

 מזון

 ידותגל

 חטיפים ומשקאות

 תתואוים ורספ
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 יםאנו מעסיק

 מוצרינו נמכרים ביותר מ

 אירו רד אילימ

 יםארד צרכנילמ
 צרינו מידי יוםתמשים במומש

2 

5 

 תמדינו

אנשים 174,000  בעולם

 בישראל

 2013 ת שלנו ב ירוהמכ
 49.8 סתכמו בה

 יםאנו משווק

 יםמוצר1,500מעלה מ-ול

 ים ב-צאצרינו נממו

 יתת מקומתוצרינו הינם מרוב מוצר
 ומיוצרים

 ב-

 למעלה מ-

 ארץיצור ברחבי התרי יא

 יםאנו מעסיק

 ובדיםע 2,000

 ים מותג 35

מכל
 בישראל בתים 

 רופיל חברהרופיל חברהפפ
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 מאייי קיים ברינה להפוך חיוור היליונ  של מטרתה
יים.מיומיוים וילאפשר

הצבנו את הקיימות בלב המודל העסקי שלנו ואנו מאמינים כי צמיחה 
 צודקת ובת קיימא היא כעת המודל העסקי הקביל היחיד. 

). Compassהאסטרטגיה שלנו לצמיחה בת קיימא קרויה "המצפן" )

אסטרטגיה זו מציבה חזון ברור ומחייב לגבי עתידנו, שבו המותגים 
והשירותים שלנו יגיעו לאנשים בכל רחבי העולם ויעניקו להם השראה, 

יסייעו לנו להכפיל את גודל העסק שלנו תוך צמצום השפעתנו 
הסביבתית והגדלת תרומתנו החיובית לחברה. 

באמצעות מינוף פעילותנו הגלובלית והענקת השראה לאנשים לנקוט 
פעולות קטנות ושגרתיות, אנו מאמינים שנוכל לעזור להביא לשינוי 

 משמעותי בעולם. 

ינויל את עסקלהכפ החזון שלנו

 ההשפעה והגדלת 
 שלנו ית יובהח ת תיהחבר

רגל ת הטביע צום ך צמתו
 הסביבתית שלנו 

 שפעה ה
 חברתית

יוביתח כפלת ה
 מחזור 
 החברה

 מצום צ
 טביעת הרגל
 הסביבתית
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 רטגיה שלנו -אסטה
יליווריונ ת של ימוית הקיתכנ

בעולם הפכפך וחסר ודאות, לא נוכל להגשים את החזון שלנו להכפלת גודלו של העסק, 
 מבלי שנצמצם במקביל את ההשפעה הסביבתית שלנו ונגדיל את תרומתנו החיובית לחברה. 

 היא מפת הדרכים שלנו להשגת צמיחה בת קיימא. 2010 שהושקה בשנת (USLP- Unilever Sustainable Living Plan) הקיימות של יוניליוור תוכנית
 ת צמיחה בת קיימא של המותגים שלנו, בצמצום עלויות ובקידום חדשנות.תכנית זו מסייעת בהשג

 חום החברתי, הסביבתי והכלכלי.ל, והתשתית למטרות אלה הן תשע התחייבויות הנתמכות על ידי יעדים בתהתכנית שלנו קובעת שלוש מטרות ע

 יאות יפור ברש
יםייכות החוא

 נעזור ליותר 2020 עד לשנת 
 ממיליארד אנשים לבצע פעולות

 שישפרו את בריאותם ואיכות חייהם

יותיבתמצום השפעות סבצ
 מטרתנו לצמצם 2020 עד לשנת 

 בחצי את טביעת הרגל הסביבתית
 הנובעת מייצור ושימוש במוצרינו

 תוך הגדלת העסק

ילהי הקהייכות חיפור אש
 אנו נשפר את איכות 2020 עד לשנת 

 חייהם של מאות אלפי בני אדם
 כחלק מהגדלת העסק שלנו

 עסק משתף
 העצמת
נשים

 הוגנות 
 מקום ב

העבודה
 משאבים 
 בריאות תזונה חממה גזי מים פסולת ברי קיימא

 והיגיינה
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 יתייחוד ת שלנו הינה יימוית הקתכנ
 טים:יבמה הבכ

1% 68% 3% 3% 2% 23% 

אספקה ייצור קמעונאיים צרכנים  חומרי גלם פסולת

 ת הסביבה -איכו ט בהיב
 ת ך כל שרשראוריש לנו השפעה ל

 י הגלם,ר של חומרמיקוך, מההער
 ך שצרכנים   ולדר למפעלים שלנו

 ים שלנו.תמשים במוצרמש

 טביעת הרגל הסביבתית של יוניליוור

 ילותי כל הפעת על פנתרעמש
 ת בהןמדינותגים והשלנו –כל המו

 צרינומו ת א ים אנו מוכר

י -תי וכלכליש לה ממד חבר
המוצרים שלנו משפיעים על 
בריאות ורווחת האוכלוסייה, 

והחברה שלנו תומכת בפרנסתם 
 של אנשים רבים 
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יאות  ת הברא ים משפר
יםת החיאיכוו

 נכפיל את שיעור המוצרים בפורטפוליו שלנו 2020 עד לשנת 
העונה על סטנדרטים תזונתיים גבוהים, המבוססים 

 על ההנחיות הבינלאומיות המקובלות. 

ר.תיו אה תזונה ברי אדם להשיג י בני מיליונ ת אויעזור למ ך זה תהלי

 את הרגלי יש לשפר א ארד יליתר ממיע ליו נסי 2020 עד לשנת 
 איש. מיליון 500ים ל-טוחיה בתיההיגיינה שלהם ונספק מי ש

 יים כגוןת חת מסכנומחלו ת של ת השכיחותהדבר יסייע בהפח
 משפרים את ההיגיינה והבריאות דלקות מעיים.

 יוניינה והרווחה של מיליגיאות, ההר לשיפור הברייליוות יונתורמ יה, תגמו ת צעואמב

 אנשים בעולם.

 יינה יגר את ההי אנשים לשפיוניללמ ייע צלחנו לס ה 2013 ת עד לסוף שנ

 יליון , ל-55 מLifebuoy באמצעות סבון יליון איש  מ 183 ת שלהם: ל- יאווהבר

 משחות ת מותגי באמצעו יליון איש 52 מול- Pureit המים ת מסנני אמצעואיש ב

יים שלנו.השינ

 וא אחד ממותגי ת רבות, התחותפת מצובאר משווק , הLifebuoy מותג הסבון 

 ת לאופן שבו צלחגמה מו מהווה דו Lifebuoy ירה. יחה מהצמיוור שזוכים ליליונ

 תיו.ירובמכ ידול   בד בבד עם ג םתייברים חה לאתגרתן מענבמ יכול לסייע תג מו
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 משפרים את הדימוי העצמי של
 נשים ובני נוער

 ת למיליוני ור מסייע , יוניליו Dove תיק תג הוות המואמצעוב

 צמי שלהם. *ימוי העהדימוי הגוף ופר את דאנשים לש

 2004 ת מאז שנת על פו Dove Self Esteem Fund ת יוזמ

 יות חינוכיות תכנ באמצעות י אנשים יליונה למיעה עד כוהג

 י.צמימוי העהד קמפיינים לחיזוק ו

 ער. אנו יון בני נויל מ 13תכנית ל-יעה ה הג 2013 ף עד לסו

 עד לשנת 2015. יון בני נוער, ילים להגיע ל-15 מאפשו

 משפרים את התזונה והבריאות

אנו שואפים לייצר מזון טעים, אשר תורם לתזונה בריאה.
 נועדה להפחית במידה ניכרת את 2003 תכנית שיפור התזונה שלנו, הפועלת מ- 

רמות המלח, השומן הרווי, שומן הטראנס, הסוכר והקלוריות במוצרינו.  

 מהמוצרים בפורטפוליו של יוניליוור העולמית עונים על הסטנדרטים 31% ,2013 נכון לסוף שנת 
 התזונתיים הגבוהים ביותר. 

יותהפחתת קלור
 מהגלידות לילדים 100% ,2014 עד ל- 

. נכון  למנה קלוריות ומטה 110 שלנו יכילו 
 מהגלידות לילדים 86% ,2013 לסוף 

 עמדו ביעד זה.

צר משווקת לפי כמות בטונות של מות מחושבויו* הכמו

.14 עמוד ישראל בית בתוכנת הודוהרחבה א * 
הפחתת סוכר 

 נצמצם את כמות הסוכר 2020 עד ל- 
 בהשוואה ל 25במשקאות התה הקר ב %

 , הושגה הפחתה של 2013 . נכון לסוף 2010
.11% 

הפחתת רמות מלח
 מפורטפוליו המוצרים 75, 2020% עד ל- 

 שלנו יעמדו ברמה המומלצת לצרכנים של
 55% ,2013 גרם מלח ליום. נכון לסוף 5

 ממוצרינו עמדו ביעד זה.

ימן רווהפחתת שו
, נצמצם את כמות השומן הרווי2017 עד ל- 

 בממרחים המובילים שלנו , עד 90% ב- 
 ,2013 . נכון לסוף 33% לרמה של מתחת ל- 

 מהממרחים שלנו עמדו ביעד זה. 82%

מן טרנסהפחתת שו
 עמדנו ביעד שנקבע 2013 נכון לסוף 

 להוציא את כל שומן הטרנס 2012 לשנת 
 ממוצרינו.
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 הפחתת סוכר
 במסגרת התכנית להפחתת כמות הסוכר בדגני

 הילדים של תלמה, הושקו במהלך השנה מוצרים
 פחות תוספת סוכר 20% נוספים המכילים

 בהשוואה למוצרים הרגילים: קוקומן חום לבן ועוגי.

 תלמה דרת ס

20%
סוכר פחות 

 תלמה סדרת 

 ללא
 גלוטן

 ללא גלוטן
לצורך מתן מענה לאוכלוסייה הרגישה לגלוטן,

 ללא גלוטן פתחנו ביוניליוור מספר מוצרים 
 ביניהם: קורנפלקס, ברנפלקס וכריות ללא גלוטן.

 הפחתת קלוריות
 כל סדרת שלגוני מקס לילדים עומדת בקריטריון

 יות למנה. קלור 110 פחות מ של

 ללא שומן טרנס
ממוצרינו מכילים 100% ,2012 כבר בסוף 
 שומן טרנס. 1% פחות מ 

 אנו ביוניליוור ישראל, עובדים כל הזמן על שיפור הערכים
 התזונתיים של מוצרינו.
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 מרח מזולהמ
 מקור לשומנים טובים החיוניים לגוף

 י מקס שלגונ
 ידת שטראוס של גל

 מאפשרים לילדים ליהנות מהתזונה
 שלהם תוך שמירה על אורח חיים בריא

 ירס מלאקורנפלקס ת

שלגוני מקס עומדים בקריטריונים של:
 קלוריות למנה 110 עד 

 גרם שומן רווי למנה 3 עד 
 גרם. 100 גרם סוכר מוסף ל 20 עד 

 עשיר בסיבים תזונתיים
 שומן בלבד 4.1% (, מכיל (8.3%

 סוכר. 7.8% ורק 

מכיל שומן בלתי רווי בכמות גבוהה,
 6 ו- 3 שומן רווי ברמה נמוכה, אומגה 

 שומן טרנס 1%ופחות מ-
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 מחזקים את הדימוי העצמי גם בישראל - בעד עצמי *

 ר כליםי נועיק לבניליוור, להעניונ ת של מימה העולרפנו למשיצטאל, הר ישראנו ביוניליוו
 , 2010 משנת ארץ י" שאנו מפעילים בת "בעד עצמתכני ים. מי חיוביף ודימוי עצטיפוח דימוי גול

 מידע הקשורר לי נועמי חיובי, חושפת בנימוי עצת דצירת ליתית סביבה ידידומקדמ
 א.ת שיח חיובי בנושף ומעודדצמי ולדימוי גוי עמולדי

 ך. החינו ים של משרד צרכים הפדגוגיתאמה לקצוע והוי אנשי מיד תבה על , נכDove תה של ית, פרי יוזמתוכנה

קרת תחת וחווריה גולן – מפפרופ' מ בראשות ודה עם בני נוער, צמי ובעבימוי עבד ים ורקשים הושאומחה בנקצועי מית: צוות מתוכנהשותפים ל

בראשות ברית, וברסיטה העיבאונתל חי ו קדמית הא כללה במ צה ומר קרת ימוי גוף, חווד ת משקל יוהמניעה של בעטיפול ותחום הקליניות ב תוכניות 

 .  ישראל יאון במוז י אגף הנוער תחו ע"תכנית פוים בתיהחוויי קים החל ער. ילדים ונוטר מו מחה ליאיה זקהם- פסיכטוב ד"ר 

 DOVE ג   ערך מות 2013 שנת * ב

 עצמי ומי בנושא דימוי ינלאמחקר ב

 8  מ- 10-17 ,2 בנות 400בקרב כ-

 ינה, גנטינות )איטליה, צרפת, ארמד

ונזיה ותאילנד(. ינדסין, יפן, הודו, א

המחקר מצביעות על דימוי תוצאות 

 הנערות. עצמי נמוך של 

 עלם תת עמו יתוף עם צמי בשת בעד עתכני הרחבה על * ל
 פרק ה, ראה ילישראל בקה יליוור ת נוספות של יונילויוועל פע

 .  18 עמ' ילה" בקהורח חיי הת אפרים א"מש

 10 מתוך 1רק
נערות מאמינות שהן יפות

 10 מתוך 6 כ 
 נמנעות מפעילות מכיוון שהן
 לא אוהבות את המראה שלהן

 ינוכיים בבי"ס ומדריכים של עמותת עלם.  כנית מופעלת באמצעות יועצים חהת

 .    ילדים 50,000כנית למעלה מ-עד כה נחשפו לת

 הן: 2013 הלך במ ילות גרת הפעבמס המרכזיות שבוצעו ילויות הפע

	הארץ פר מכל  יועצי בית ס 716 תפות תנערכו 5 כנסים בהש 

	מיימוי עציות של דים עם סוגתמודדר המרים לבני נועהופעל מוקד "קו חם" להו

 יםורומדים לרשות ההקצועיים העצים מיוע המוקד הופעל ע"י 

	 1,000 צמינאות בעד ע  לסד הדרכה ערכות הופקו 

	טמעת  ערכת להיליוור נתוח. יונתהליכי פיערבי בת למגזר האמתערכה מו 

 הלך 2015במ ערבי המגזר ה קרב ת בתכני      ה

יתן  ת נתוכניתכני ה רות עם להיכ
 צמי":תחם "בעד עלהיכנס למ

www.dove.co.il 
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יאגדול ברי – לתפור על

 ך, משרד ינוהח ם משרד יתפ  שו עלי, לה תפור תכנית 
 ת רב תכני קצועיים, היא ודים מואג ישראל יליוור יאות, יונברה

 ילדי גנים קרב יאות בברידום ה, לק2001 ת, הפועלת מ- תישנ
 ודיים.תי ספר יסוב

 גלים הר צוב תזונה נכונה ועיינוך לקדת בחתמית מהתכנ
 ה של ארוחת תימת דגש על חשיבותוך ש יר, יאים מגיל צערב

 יך הלת יווי ילות גופנית ולודעות לפעהמ ברת קר, הגהבו
 ים. גרצל מתבת אתחותפהה

 פר, אנשי תי הסים מבים צוותים מקצועיירת מעבתכניאת ה
ת.יאוברערכת הואנשי מ יים וממקצוע מק

175,000 כ - 
 השתתפו בתכנית 2013 במהלך 

 ילדי בתי ספר יסודיים
ילדי גנים 100,000וכ-

, המהלך מוטמע בקרב2013 נכון לסוף 

 תי מלוןתי קפה ובת, במסעדו 300 

 60,000המגישים למעלה מ-
 י חודשת צמחוניות מדארוחו

יום שני ללא בשר

 המזון  , חטיבת sUnilever Food Solution טמיעה  ה 2013 ב- 
 קרבב יום שני ללא בשר"  " ך שלר, מהליליווית של יונצועהמק

 ר.ת הבשריכת של הפחתה בצמה עולמימגתיה, כחלק מקוחול

 טרול ולסתר, דלות בכיאות יורת ביא ארוחוהלך ההמ שמעות מ
 יאה בשר מב תת של צריכה מופח יים. תזונת ירות בסיבים ועש

י חממה טות גזת: הפחתת פליתיוצמצום השפעות סביבגם ל
 גרם ילוידול קתר מים לגעשרה יו נדרשים פי במים ) חסכון 

 טה(. גרם חיילובשר לעומת ק

 תן ייעוץ ידי מ ך על   מלווה את המהל UFS ת השפים של צוו
 עמים טנראות ו בדגש על תאמות ת מות מנוייצועי ובנמק

 יביים.קטטרא

 יםיאטנ  פורום ד  פעולה עם יםמשתפ
 ידים - דור העתירצע

יד"תאל "עים בישראטנ י תת הדת פעולה עם עמותפיליוור משיונ
 תאיבור ותזונה נכונה בקרב הצ קדם רה למטת, ברבו מזה שנים 

 השקנו 2013 מהלך אל. בטנים בישרארב דיי בקצועמקידע הה
 ריםטנים הצעיארום הדית פוא צנו איממסוגו ו תוף פעולה חדש שי

 ת עם הצרכןרור בהכקנו בעיק עס 2013 ך מהלתיד". ב"דור הע
 רכיארוז, חשיבה על ד יה למזון רכים, רגולצת וצתובנו אלי, ישרה

 טופל ועוד.ית עם המטלת דיגיתקשור
 יותרים במפעלים, פעילות וסיויימנו כנסים, סדנאובמהלך השנה ק

 רכנים.אצל צ ת רי ביקותוח וכן ביקר ופיאנשי מח ת עם תפומשו

ים, אנואטנ י  ת הדילקה הפעולה הכולל גם דיוור רבעוני ל יתוףבש
 מענה תן תיו, מרישוצרכיו וד אים: הבנת הצרכן מקדים בנושתמ

 ארייים ברח חאוילה ואכ רכים, וחינוך להרגלי לצ
 ת שינויתפים להובלתוח כלים משוים על פיקדאנו שו ף, בנוס

רכנים.קרב צתי בתנהגוה

 2,400 כ - 
 השתתפו 2013 במהלך

 במגוון פעילויות ייעודיות
 דיאטנים
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 ת ההשפעהא מים צמצמ
תתיהסביב

 נצמצם בחצי את ההשפעה הסביבתית של 2020 עד לשנת 
 מוצרינו בכל שרשרת האספקה החל מהרכש של חומרי הגלם ועד 

 לשלב השימוש וההיפטרות בידי צרכנינו.
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 מצמצמים את ההשפעה הסביבתית בייצור גם בישראל

 יותתיה הסביבתאת השפעו צם צמיך למצים להמשאר עושה מיוניליוו
 יםתיתה בכל המדדים הסביבר. עד כה הצלחנו להשיג הפחייצויכי התהלב
 יעלותתימה אה תוצאירו כ יון מיל 350 ית חסכה  יוניליוור העולמ 2013 ך מהלב

 ית.סביבת

 מהמי חגז
 חשמל ואנרגיה מיוצרת( נצמצם את היקף פליטות גזי החממה )מ

 , 2013 . נכון לסוף 2008 בהשוואה ל- 2020 עד 40% ב פר טון מיוצר
 . 32% השגנו צמצום של

 יםמ יכת צר
, בהשוואה2020 עד 40% חית את צריכת המים פר טון מוצר ב נפ
 29% חתה של , השגנו הפ 2013 . נכון לסוף 2008 ל- 

 פסולת
 בהשוואה 40% חת להטמנה בנפחית את היקף הפסולת שנשל

. 66% , השגנו הפחתה של2013 . נכון לסוף 2008 ל- 

 ישראל מדינות, כולל 70 אתרי ייצור ב 247 * הנתונים כוללים מידע מ 

גם בישראל, אנו מחויבים להפחית את
 שיפרנו 2013 במהלך הסביבתיות. השפעותינו 

 ביצועים והתקדמנו לקראת השגת יעדינו:

 2011טות גזי חממה בהשוואה ל-פלי

-11.4% 
 2008צריכת אנרגיה בהשוואה ל-

-7.3% 
 2008צריכת מים בהשוואה ל-

-74.2% 
 2008טמנה בהשוואה ל-פסולת לה

-38.4%
2008 פסולת למחזור בהשוואה ל- 

 יותר 4.3 פי 
 * הנתונים חושבו על בסיס נתונים יחסיים פר טון מיוצר
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לכל אחד ממפעלי יוניליוור בישראל יעדים 
קונקרטיים בתחום הסביבה ופרויקטים רבים 

 במסגרתם אנו פועלים בנחישות לשיפור 
מתמיד של ביצועינו בתחומי הסביבה.

 חום תהליכי באתר חיפה השבת 

 85% החזיר קן יכול להמת יכי. הלת קן להשבת חום תר חיפה, מתבא תקן , הו2013 ך מהלב

 טור. ימוש בקיבמקום ש ימום מים   לח PHE ימוש ב- החום ע"י שמ

 טה יא למניעה של פלי טון / יום ותב 4.8 טור ב- ת הקיריכת צת אתפחי קן  המת קנתהת

. CO2 גרם של ילו ק 326,000 ו- SOX ילוגרם  ק 2,000 ת של תרמיו

חדש להפרדת פסולת באתר חיפה התקנת מתקן 

 טפל עד ליוקן מהמת ת. ולפרדת פסתקן חדש להיפה מתר חבא תקן  הו 2013 במהלך 

 יונז צרי מ)מו ילה ף או פסקתו קב פג טיים עת ממרכזים לוגיסזרולה אשר חוורה פסבסח

 קביל במת וצמצם את כמות הפסולשרת ל  מאפ תולפרדת הפסינה(. הומרגר יתי אמ

 צר.המויזה והאר ומר תר את חבאופן יעיל יו מחזר ל

 ולמעשה  סה"כ 92%ל- 50%מ- ולת הפס פרדת ה ילות יע ת א מעלה החדש תקן המ קנת הת

 טון בשנה. 50ם לאשפה ב-ימרים שהולכת החוה את כמוקטינמ

 בידוד מכלי האחסון באתר חיפה

 50 ית צמר זכוכוד )ידעל. הבבמפ ן למאכל השמ וד מכלי ידט ביקרוצע פ, בו2013 ך מהלב

 .10 האחסון פי החום של מכלי ת קדם העברת את ממפחי י( מ"מ עוב

 טת כ- יא למניעה של פליתב טון / שעה, 1  ב- טורת הקייכת צרת אתפחי קן מת ה תנקתה

. CO2 גרם של ילו ק 1,450,000 ו- SOX ילוגרם  ק 9,000

 הפחתת צריכת האנרגיה ופליטות לאוויר 
 באתר חיפה

 צר אבקות, המיי ישראל יליוור בהמזון של יונ בחיפה, הינו מפעל יליוור תר יונא

 ולה, הלמנס, מז תלמה, קנור, ים תגהמו ת תח גרינה ומר טבים מרחים, רמ

 .778בלו-בנד ו-

 צריכת צום צמולים לגד ים ה מאמציפתר חבא ת הושקעו האחרונו ים בשנ

 יטות המפעל י את פלשרימום האפן למינטיעל מנת להק טור יצור קיהמזוט לי

יסכון כלכלי. השיג חיל לבמקביר ולאוו

 , 2013 הלך במ ושלמו השבת חום הודי חום ויבצמצום אטים ליקפרו מספר 

 . 2014 הלך במ תיים ידים להסתטים נוספים עיקפרוו

טון לשנה 1,000 המזוט ב צריכת טין את ו לאתר להקפשרטים אלה איקרופ

 תי ן משמעובאופ ין קטולה המפעל, המזוט של יכת צר מכלל 30% המהווים 

 8% ב- CO2 טת צמה פליומ, צ2013 . לדוגמה ב- ירר לאוותאטות הת פליא

 קבות ך לרדת בעיהמשצפוי ל טות קף הפלי. הי2012 ואה ל- טון מיוצר בהשול

ים. טים נוספפרויק

 צמצום טור גם לערכות הקית מילוטנת פעקת הורמטות, תפליצמצום ה בצד 

 צרך החשמל )הנ צריכת ור( ובטור הקיים לייצהמשמשת מים )צריכב

 ור(.טצור הקיערכות ייבמ
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 "אפס פסולת להטמנה" מתקרבים ליעד
באתרי חיפה, צפת, ערד ועכו.

 כל המפעלים יעמדו ביעד. 2015 עד אמצע 
מפעלי חיפה, צפת, ערד ועכו נמצאים בשלבים 

אחרונים לקראת הגעה למצב של אפס הטמנת 
פסולת. 

בשנה האחרונה בוצעו מגוון פעילויות להפרדת פסולת, 
טיפול בפסולת ולייעוד פסולת לשימוש חוזר. 

כיום מרבית הפסולת היוצאת מהמפעלים 
 מיועדת למחזור, האכלת בעלי חיים או 

 לייצור קומפוסט.

 פת מערכת הקירור ומעבר למערכת קירור חימום משולבת )חק"מ( באתר צפתחלה

 יל.גלורד הקליק ו תגי בייגל בייגל, תחת מו טיפים יצר חת מייליוור בצפתר יונא

 ברה כמו כן, הוע האוזון. ינו פוגע בשכבת אשר א R134A וריריס גז קעלת על בסית לסביבה הפוידותיד ת ת למערכצפ במפעל ירור ערכת הקחלפה מ הו 2013 ך במהל

ט.המזו ו משריפת  שנבע NOx וה- SOx טות ה- תה של פליבמקום מזוט, תוך הפח ימוש בגפ"מ ת לשמערכה

 בחשמל. גדול יא לחסכון ולהב ירור ערכת הקט ממפלורי הנהשי החום צל את שרת לנהמאפ ולבת ור משירק ערכת במ ימוש על לשהמפ בנוסף עבר 
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ךת העררת בכל שרשתית ההשפעה הסביבא צמים מצמ

 2013           נכון לסוף 

 צוםהשגנו צמ
 בפסולת 11% של

רכנים שלנוי הצרת ע"הנוצ
 2010 בהשוואה ל 

מצמצמים את כמות הפסולת

יוניליוור דוגלת בגישה של צמצום, שימוש חוזר ומחזור 
 פסולת האריזות. צמצום חומרי האריזה מאפשר לנו 

 לחסוך בעלויות החומרים, החשמל וההובלה.

 צאה תוגרמת כולת הנבחצי של הפס יעד של הפחתה יליוור קבעה יונ

 .2020 עד לשנת  ימוש במוצריה, מש

ומרי קלם של חצמצום משטווח ל וארוכי ת חדשניים תרונו  פ םתחיאנו מפ

האריזה 

 תנים ילים חומרים הניאו המכ אריזה הממוחזרים י הת חומרת כמוא ומגדילים 

 ר.מחזול

 מצמצמים את צריכת המים בשימוש מוצרינו

 ך, החלת העררך כל שרשראות המים לצריכ צום צמ ר דוגלת בגישה של יוויוניל
 תת פחותה של מים בעצריכים כמוצרים הממו תכנון רי הגלם וכלה בר חומקובמי
ימוש.הש

 75%(. לכן ורחצה ) יסה צרי כבבמו צרכנינו ימוש ערך נובע מששרשרת ה יליוור בכל המים של יונ צריכת עיקר 

 .2020 עד לשנת צריה, במו ימוש צרכת תוך שהמים הנ כמות י את בחצ יליוור קבעה את היעד להפחית יונ

 . מרככי כביסה ולםי אב בעיליון בת מ 31 תת, ל- ת מים מופחרכים כמוצוצרי כביסה הקנו מו, סיפ2013 ך מהלב

 ימוש ת את השהמפחי ים מוקצף ידי במים. השקנו סבון ת שיש בהן מחסור במדינו ינים כעת זמ ת מרוכים סדרמ

 ת.עשר מדינושמפו היבש שלנו משווק כיום ב  וה ,Lifebuoy תג ת המוים תחבמ

 ורך צרינו. לצבמו ימוש   בעת ש צרכת  הנ םהמי יחסית לכמות קטנה ם  ומרי הגלידול חצרכת בגים הנהמ מות כ

 ציגים ומ גלם ומרי הים של חגדלהמ ים עם בדגלם שלנו, אנו עוומרי הידול חצרכת בגהמים הנ תת כמות הפח

 וד.קנה סוכר וע ידולי עגבניות, טפות בגטפקיה ביטות ההשיהם את שבפנ
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 מים - בדין אקסטרה, מרכך הכביסה

 תיתיבתייעלות סביחסות להטמעת בו התיר מואש תוח חדשני תהליך פיר, מהווה דוגמה לך הכביסה המרוכז של יוניליוורכמ

 ים.אבמשושימוש מושכל ב

ייצור יכת המים הנדרשים לת בצרריזה, חוסכת הבדין הרגיל בחומרי האיזארת בהשוואה לטנת חוסכטרה המוקקסא ת בדין יזאר

 ר.ת המוצמהובל ת מה הנובעגזי החמ טת מת להפחתה בפליתור ר וכן ת המים הנמוכה במוצתכול בגלל 

ה ללא שינוי האריז טנת יזה, הקי ארתת עובים להפחתוח שונ י קטי פפרוי צאה של תו יזות הוא האר ת משקל תהפח

 תר.ומר קל יוהאריזה לח ומר נארז ושינוי חצר ההמו משקל 

 (:2013 יסכון הם לשנה, עבור הח ערכי תחום )המרובה ב ילות ת את הפעישו ממח האחרונה ת מהשנה גמאומספר דו

	טמנה.טון להקר טון י אריזה – הפחתה של 19.5 יבות חומרמחזור ל 

	קרטון. טון תה של 5.5 ילה להפחטראוס – הובידת שגל גדת של ה מאיזאר ת משקל הפחת 

	ת.החלפת ספק הצנצנו ת בשנה ע"י תה של 45 טון זכוכיהפח 

 מדגני הבוקר 100% כיום
 והפתית המיוצרים בערד 

 וחזרנארזים בקרטון ממ

 פחתת עובי אריזת ה
פחתה יני כריות הוביל להמ

 טון קרטון 9.5 של 

 ינוי בקופסת התצוגה של ש
פחתה חטיף קליק – הוביל לה

 2013 טון קרטון במהלך 66 של 

 * התמונה להמחשה בלבד

 2013 מהלך ב
 ישראל יוור ילהפחתנו ביונ

 משקל הכוללאת ה
 של אריזות תוצרינו

 רכנים שלנוי הצרת ע"הנוצ

 25%ב-
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 המהווים 2/3 מכלל ים, קלאיגלם ח ומרי עשרה ח ימא של קי לאות בת - ידוד חקך עתו כש אחראי על ר שמים דגש 

יימא הם:  תחום רכש בר קהמרכזיים ב עדינו י ברה. הח גלם של ומרי הח

 ת בניממקורו יעו יג ים שלנו אירי הגלם החקל מכלל חומ 100% ,2020 ת  עד לשנ
 תטויפור שיטנים לשאים ק חקל 500,000 נעבוד עם לפחות 2020 א עד לשנת  מקיי

 ייהם.רח חאות ואוהחקל

 אימרכש בר קי

 2020 עד ל ים - יצב
 יויה צים כל הבי

 י חופש.יצב

100% –  ים דקל שמן 
 אמקיי ת ברי ממקורו

 גהיעד הוש

 כל החלב 2020 עד ל חלב -
א.מקיי י   רות בנקויהיה ממ

ירכשתה י כל ה  תה –
איימת בני קממקורו
 2020. עד ל- 

ת וקנולה –שמן סויה, חמניו
כל סוגי השמן יירכש 

ממקורות בני קיימא 
 רותכל הפי פירות וירקות – 2020. עד ל- 

 ירקותי הג סו 13 וכל
יםקריוהתבלינים העי

יירכשו ממקורות 
בני קיימא 

 2015. עד ל- 

 ייר וקרטון –                   נ
 יירכשו טון  מהנייר והקר 75%

 2015. א עד ל- קיימ ת בני ממקורו

 , 2016 עד ל- קקאו -
 או לגלידתקקכל ה

MAGNUM רכשיי 
א,קיימ י  ת בנרוממקו
 .2020 וכל הקקאו עד ל 
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ת בתאוקלך עידוד חאי תוררכש אח אנו שמים דגש על ראל ביש
 יםאירי גלם חקלמספר חומ א של ימקי- 

 מדיניות ספקים

י .ראאח רכש יניות יבים במדמחו אל ריליוור ישיונ  ספקי 
 רה עלציה, סחר הוגן, שמירגולת לציו מי: ת בתחויניות כוללת דרישוהמד

 תיואחר אותה, תגמול הוגן, ת עבודה נים, סביבת עובדאדם וזכויו ת יוזכו
 יתרה על הסביבה, יושרה עסקים, שמית העובדאות ובריטיחומוצר, ב

 ת ועוד.תות שוחד ושחימניע

 יקה, כח אדם, לוגיסט צרים וכן על ספקי ומו גלם ומרי קים חהמספ קים ת חלה על ספיומדינה

ירו בשנה. ולה על 100,000 ארכש מהם עיקף הפרסום ועוד שה

 הרשם האחראי ול הרכש על שאלון ישראל חובה לענות יליוור תקשר עם יוניין לההמעונ על ספק 

 ודות כל הספקים.ים אתונמרכז את הנ, הSEDEX קים מאגר הספב

 תו ידעמתו וילות אופי פעבחינק מיב הספת הסיכון אותו מצידור את מיוילגרת זו בוחנת יונמסב

ק. י ממנו מגיע הספגרפיאוקל לאזור גתן משתוך מ החברה ת מדיניוב

 טעם תלוי מ תי בל ורם חיצוני ידי ג קים, על בדנדרש לבצע מ יכון גבוהה ג לרמת סהמסוו ספק 

SEDEX, אי שלנו.כש אחרהר יות ו למדינתתאמת הת רמק אוד  אשר ב 

 כש אחראי במדיניות ר ומדים צרים עומו יזות ם, ארומרי גלקי חמספ

(Responsible Sourcing Policy) ת.ולמייליוור הע של יונ

 תחלנו וכן ה GreenPalm ושרי  מא קורותש ממנרכ קל שלנו הד משמן 

 ול. ידעד למטעי הג תור ים לאיתנתיו ניורוקת שמן שמישרכב

 ימאיו ממקור בר קנרכש היום הינמהסוכר ה

 ימא.ברי קי ורות מקים היום מנרכשת הקוירירות המהפ

 PVC. ילות  ת שלנו אינן מכהאריזומ

 ימא.קור בר קיו ממזר אומר ממוחימושינו הינו מחיר בשמהני

ימא,קי ור ו ממקזר אומר ממוח  מח יהיו 2014  עד לסוף רטוניםמהק

ת.קרורה מבוהלים בצהמנו ת ערומי כלומר 
 :2014-2015 יעדים ל 

	 – מיקור בר קיימא של פולי קקאו RFA עבור המוצר מגנום 
	100% מיקור בר קיימא של סוכר, שמן קנולה וירקות למרקי קנור 

(Unilever Sustainability Standard GTS) - 	 כל ספקי האריזה יצטרפו ל 
 מחומרי הגלם והאריזות הנרכשים ע"י החברה בישראל

 נרכשים אצל ספקים מקומיים
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 את משפרים 
י הקהילהאורח חי

 נשפר את אורח חייהם של מיליוני אנשים , 2020 עד לשנת 
 יחד עם צמיחת החברה
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 משפרים את אורח חייהם של אנשים

 רוגך העסקה, שדך שלה דרת הערררשך שת לאוררבו ת ת של קהילות לרווחה הכלכלימר תוריוניליוו
קורות הפרנסהתחים השפעתנו על מתפקים המת שלנו. בשוורחבמוקה האספת הקישור לשרשרמיומנויות ו

 ר.יות ף א גדולה 

 יים:ים מרכזמצעאנשים בשלושה א יליוני יהם של מאורח חי ת א א לשפר ר הויוויעד של יונילה

 ור ההוגנות והרווחה יפש
 במקום העבודה

 יתוף והשקעה ש
 יםירים זעבחקלא

 ית מה כלכלהעצ
 יםשל נש
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 מעצימים נשים כלכלית

 תהיה תוך תפיסה שת, מילות הכלכליים בפעילובן של נשידום שקגלת בור דויויליונ

 ילה. קהיליוור, ועל הכלכלה והקה של יונהאספ על שרשראות יובית לכך השפעה ח

מיליון נשים על 5 צים א להעת הויעד של יונילוור העולמיה
 ת:צעואמאת ב. ז 2020 לשנת 

	יצירת איזון תעסוקתי בין נשים לגברים ביוניליוור, בדגש על הנהלה	

	וידע לנשים בשרשרת האספקה חיזוק הנגישות לכישורים  	

	הרחבת הנגישות של נשים לשרשרת האספקה 

 משפרים את ההוגנות במקום העבודה

 תיהםיות במקום העבודה פירושה כיבוד והגנה על זכוהגינו
קהרת האספתרינו ובשרשאתנו, ב י  י שעובד אשל כל מ

 המורחבת שלנו.
.  ת אדםיוהאו"ם לזכו קרונות קינו הם עהמנחים אותנו בעס קרונות הע

 ישות חובה לגבי כיבוד זכויות ת דר  קובע והחדשה שלנ אחראי הרכש ה מדיניות 

 קראת קדמות לתידוד הולם שלבים, לעתמשת בסומש בדים, אדם וזכויות עו

 עדים.פרים יביצועים משו

 חקלאים זעיריםמשתפים ומשקיעים ב

 תנו ישקים. גומשוו צים ירים, מפיקלאים זעיליוני חורבים מקים וההפצה שלנו מעברשתות הספ

 קה האספ ברת לגבי ת מוגודאות מויהנוגדלו, אנו נוכל לתיהם יישגשגו והכנסו קיהם יא, שאם עסה

המזון שלנו. צרי ור מותר עבטובה יו באיכות גלם ומרי מחו

 חקלאים 570,000 ספקנו סיוע והדרכה מקצועית ל- 2013 נכון לסוף 
 זעירים כגון מגדלי תה בטורקיה ומגדלי וניל במדגסקר, וכן עבדנו עם 

 מפיצים ויזמים הפועלים בקנה מידה קטן. 48,000

 רתתרינו ובשרשא אדם בכל קדם זכויות , ל 2020 עד ל- 
 ת:מורחב קה אספ
	יישום עקרונות האו"ם לזכויות אדם 	
	100% רכש על פי מדיניות רכש הוגן של יוניליוור 	
	יצירת מסגרת לשכר הוגן 	
	חת העובדיםשיפור בריאות ורוו 	
	הפחתת פציעות ותאונות עבודה 
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משפרים את אורח חיי הקהילה בישראל

יוניליוור ישראל רואה בשיפור אורח חיי הקהילה ערך חשוב, המהווה 
חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית ומהתרבות הארגונית שלה. 

 כחלק מיישום תפיסה זו, אנו מפעילים מגוון תכניות, תוך התמקדות 
בקידום התחומים הבאים:

בקרב בריא אורח חיים קידום 
בפרט, וילדים בכלל האוכלוסייה 

העצמי הדימוי חיזוק 
 נוער י בנ בקרב 

בחברה השתלבות וכושר טכנולוגי חינוך קידום

 תמגוונו אוכלוסיות ו נוער י נ ב של 
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 להלן חלק משיתופי הפעולה 
 של יוניליוור ישראל בקהילה

 הקנית ערכים של ערבות הדדית וצמצום העוני עם ארגון "לתת"

ישראל. צום העוני בצמעל לת אלפי משפחות ופועשרוהמסייע ל תת ם ארגון לת ארוכת שנים עיוור שותפוילליונ

 החגים ת שלפני קופוורך בעיקר בתים עפ"י צבדתנדבות עויס קבוע ובהברה על בסצרי החת מותרומטוי בידי ביבאה ל שותפות זו 

 הארץ. כל רחבי תה בעמוטיים של היסהלוג מרכזים ב

ת"תבמרכזי "ל ילות מזון ירוז חב בא 2013 ת ת עובדים בשנתנדבוה
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 יוור יוניל עובדי 2013 במהלך 
שעות 2,861 מזמנם יעו השק

 שונים בפרויקטים בהתנדבות 
 ילהלמען הקה

 מקדמים בני נוער עם עמותת עלם

 תפות המסייעת לנוער בסיכון, שו עלם עמותת ול יוור ילליונ

 שנים. 6עלה מ-  למ יקף בתרחבת ה

טמעת תכניות ומה כספית, בהתרטוי בידי ביאה לתפות זו בשו

הארגון ך" אותם מפעיל במרכזי הנוער "הפוך על הפו חינוכיות 

 במרכזי "הפוך על הפוך", ים בדנדבות עותהארץ, בה בכל 

 י.ישורם שלת למען גת משותפנדבותתפים והירועים משואב

 : 2013 ות עם נוער ממרכזי "הפוך על הפוך" בשנת מגוון פעילוי

	( 19פעילויות התנדבות בקהילה של עובדי יוניליוור יחד עם בני נוער )פרויקטים ברחבי הארץ 	
	חברה, טורניר כדורסל, קיום אירוע שיא משותף, יום ספורט )באולינג( בהובלת עובדי ה 

 ווי ועדת הפקת אירועים ומגוון פעילויות חברתיות ותרבותיות נוספות.לי
	 חיים בריא, תזונה נכונה ופעילות גופנית סדנאות "בריאות זה בידיים שלי" לקידום אורח 8 קיום 	
	 סדנאות "בעד עצמי" בנושא דימוי עצמי ודימוי גוף לנערות 4 קיום 	
	ת לבני נוער בנושאים הקשורים לתחומי המומחיות של עובדי יוניליוור:מפגשים והכשרו 	

 חיים ר לימודי פרטני, סדנאות פרסום, הדרכות לניהול כלכלי ותכנון המשך לתגבו
כצעירים ועוד.

ישראל ליוור יוני 2013 במהלך 
של סך הילה לק תרמה 

 כסף ובשווה בכסף 
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קידום חינוך טכנולוגי באתרי חיפה, צפת ועכו

מתרומתה לקהילה, פועלת יוניליוור לקידום החינוך הטכנולוגי בישראל. כחלק 

 גמת ולה עם מתוף פעתעשייה" – שיטק לקט "הייפרוי את מפעל חיפה מזה עשור, מוביל 

 בחיפה. י א' ירונתיכון עולוגיה בבית הספר הטכניוהב

 בחינה תר מהא י צרים למוטים שונים הנוגעידים אספקתלמקים הודקט, בפרויגרת המסב

ת.ט לבגרויקרוים על הפאיהם בעבודה וכן נבחנצת ממא ים מסכמים מידתלת. הימיית וכאלקרובימי

 המפעל חונכים נדסה של הלי ההתו מנגרבמס טכניון תוף פעולה גם עם המוביל שי אתר חיפה 

 יים נדסטים הפרויק זמן בביצוע ורך תם לאומלווים או טה רסיהאוניבטים מודנטאופן קבוע סב

מעשיים.

 קור וירידיימי זר קיים ר. המפעל מי בקרב בני נועטכנולוג ינוך קידום חר פועל ליוו של יוניל צפת מפעל 

 יתוף פעולהתוכנן שי המכללה. כמו כן מת בוגרא רה להעסיק מטאודה, בט ברת אורמכללתעסוקה ב

ת.צפ ת תידי עם מכללע

 ידום קקט לפרויולה בתוף פעילים שי מוב גלידת שטראוס בעכו מנהלי ההנדסה של מפעל 

נדסה.ים להטודנטבאופן קבוע ס ים נדסים, וחונכמה

 ילכלכה קחשמה– מקדמים בני נוער עם עמותת עלם 

 הלות עד להקנות כלים להתנה משחק כלכלי לבני נוער שנותחיראל פיש יוור יליונ

 ישה. בדרך מהנה ונג טות, החל בלת ייע בקולס ית ומיומית יכלכל

 טות החל קבל זדמנויות לתפים התן למשתודי שנויחוא משחק לוח יהמשחק ה

 ים. עד סוף תים אמיבחיי קחת ים לצריכ ת לאלה שהם ומותר, דפיננסיות חכמות יו

 ומי. י ימוש ים לשערכים וכלים חדש ים משחק הם רוכשה

 גרות מסהמצויים ב ישראל טיות לבני הנוער בת רלוונמאותמש בדוגמשחק משה

 ים איזון בית עבודה, פשרהמא ים ומקנה כל תעסוקה אי וצב ירות של חינוך, ש

 ים. תגרודדות עם אתמרכנות חכמה והצ

 2013 במהלך יולי-אוגוסט  בוצע פיילוט למשחק הכלכלי בו
 השתתפו קבוצות בני נוער ממרכז "הפוך על הפוך" של עמותת

 עלם בצפת.

מרכזי ילות כל 15 המשחק בפע טמיע את ט להוחלילוט הצלחת הפיבעקבות ה

 הארץ. ברחבי הפוך על הפוך 
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 ום כושר תעסוקתי של נוער ואוכלוסיות מיוחדותקיד

 תושבי העיר עכו. טים ודנתארים לסטודים לכל הימת לה מלגוק מדי שנמפעל עכו מעני

ת עכו.ירייתוף עם עתבצע בשיט מפרויקה

במסגרת שיתוף הפעולה המתמשך עם עמותת עלם, עובדי יוניליוור מעבירים במרכזי 
 "הפוך על הפוך" לבני נוער בעכו ובחיפה מגוון סדנאות בנושאי דימוי עצמי ותכנון 

 והתנהלות פיננסית.

יכון.רתו מעסיק המפעל נוער בסמלך" במסגך הקט "דרת פרויא תר חיפה מוביל מזה מספר שנים א

 אתרי חיפה ועכו עובדים מזה שנים בשיתוף פעולה עם "מרכז שיקום" ו"המשקם" - מרכזי שיקום 
מפעל צאתם מה וצרים לאחר ת המעיר. העובדים במרכזים אורזים אלבעלי צרכים מיוחדים ב

 וטרם העברתם למרלוג"ים. 

 תת צויות בהמ תעסוקה של אוכלוסיות ידום קתיים לים חברן ארגונבדת עם מגוויליוור עויונ

 ולה עם:ור משתפת פעיליותר, יונק. בין היבמש קה תעסו

 תעסוקהורום לגיוון ב  הפ •

 יםערב קדמאים ת אקידום שוויון בתעסו  "קו משווה" לק •

ודהגל העבבמע ית ה חרדיילוב אוכלוסית לשייעית" המסבראש  " • 

 תיופיהולי אתעסוקת עיוע בקה סהמעני יחד" ולים ב  "ע •
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 אנשים שלנוה
	2020 פציעות בעבודה. עד ל- 0 אפים ל- אנו שו

* במפעלינו(TRFR) את תדירות התאונות נפחית 
 50%. ב- 

	 תזונתם, כושרם הגופני וחוסנם הנפשי של שיפור 
ניליוור בכל העולם.עובדי יו

 TRFR - (Total Recordable Frequency Rate) *מדד 

  אשר יםבדתון – הינו מכפלה של מספר העוזמן נ אונות בטווח ת ירות תד

 זמן טווח הודה הכולל ביון / מספר שעות העבילבמ ודה אונת עבתנפגעו ב

תון.הנ
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 שומרים על הבטיחות של עובדינו

 יאות, בריחות והטתחום הבולמית ביוור העיליניות יונת מדת אישמישראל מי יליוור יונ

 תר. ודיות בכל איחישות היולדר ת ומיהמק ציה אמה לרגולתבה

 יישוםרך מובנה לניהול ולים במעים רבאביעים משאנו משק תחום, ת היבובשל חש

תחום זה.רן במדיניות הקונצ

 2013 נכון לסוף שנת 
ישראל יוור יוניל

 הפחיתה את תדירות 
 תאונות העבודה

 93.8% ב-
 בהשוואה

 2008ל-

 לחיות טוב עם יוניליוור

 יליוור"יונ ת טוב עם ת רווחה לעובדים - "לחיותכני אל פועלת רביוניליוור יש
 תרי החברה.א בכל 2007 אז שנת יף מאופן רצב

 ית תשת קת ידוד והעניאים, עבר גלים הר ימוץ ת אוחשיבו ידע ת הת רמלאטרת התכנית היא העמ

 יא.בר ורח חיים ול איים לניהנוחה וכלים מעש

עדו לשפר ילויות שנוהלך השנה מגוון פעמימות ביתקית מגרת התכנבמס

ים. בדגלי התזונה והכושר הגופני של העוהר את 

 התקיימו בין היתר הפעילויות הבאות: 2013 במהלך 
ברההח תרי בא ים בד עו 700 בדקו תם נגרבמס ברה תרי חים בכל אתיאורית מדדים בקומי בדיי 

ב  כאבי ג ת למניעת צאוהר 

קות יסויים מפנעמדות ע 

	יםיאבר יכים תכונים להכנת כרומ יכים קת כרחלו ית הספר – זרה לבבח 

לחת מצריכ ת תודעות והפחמפיין מק 
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 משרד ירוק – מטה יוניליוור בקריית שדה התעופה

 ית, ואיכות ימה ודה נעיבת עביה סבבדור לספק לעויליויונ ק ממדיניות חלכ

 ירוקה. לבנייה ®LEED קן תסמך לישראל הו יוור ילן משרדי יוניבני

 ודה ק מבטיח סביבת עבירותכנון הבנייה ה ים, ומשאב ים נרגיה, מאף לחיסכון בבנוס

 צלחה. תח להה מרכיב מפיאה, המהווברימה ונע

 ירוקים: אפייני בניית בנייה מ

 תחנות העבודה מ 90% תר מ- צה ביוף החוטבעי ונו שפע של אור 

ילהתאורה גבוהה ויע ערכת מ 

ורהתאג אוויר ויזוערכות ממטה בה לשליתפוס ישני יח 

תטינרגילים אי חשמל יעצרמו 

קדמות תור מורת אוערכות מצעואמק בהמסופ טוהר ונקי יר מאוו 

	יבה יים לסבתידויד וריצוף( ים ומרי בנייה )צבעים, דבקח

 נדיפות נמוכות( ורגניות ת אתרכובו )עם 

ברזים חסכוניים במים תים וירוש 

 אשפה למחזור פחי 
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 פערי שכר בין נשים לגברים בדרגים השונים

 בחנה ה ללא אכל משריד לכר אחישראל מדיניות שכר הקובעת ש יליוור ליונ

המשרה. תאם לוותק וסוג תנות בהגמול עשוי להשתית. הגדרמ

 24% הממוצע גבוה ב- ירה שכר הנשים הלה הבכבדרג ההנ משכר הגברים 

 הממוצע גבוה מזה של הנשים ברים ת הביניים שכר הגהלבדרג הנ ממוצע. ה

.  9%רם הממוצע של גברים על שכר הנשים ב-ים עולה שכרג העובד ובד  12%ב-

 יםקרב מנהלים בכירב
 )לטובת הנשים(

 בקרב מנהלי ביניים

9% -24% 12% 

 בקרב עובדים

 אלרי ביוניליוור ישרגיוון מגד
 עובדים 1784 יניים חברי הנהלת ב 303 ירהברי הנהלה בכ ח 10

50% 

 מנהלות בדרג הבכיר

45% 

 נשים מדרג הנהלת ביניים

39% 

 נשים מדרג העובדים
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 גיוון תעסוקתי ביוניליוור ישראל

רהילה ובחבילים בקהך עליון. כמי שפעתי ערקתעסו אה בגיוון יוניליוור רו
 ילותנובפע זו גישה ים ומשלב תי תעסוק בגיוון דוגלים אנו רבות, שנים מזה 
 ת.קיהעס

 יותאוכלוס קת תוחים להעסך שפיסה זו בכתפיטוי למהווים ב רים בחברה אח ים תראת ומפעל צפ

 מגוונות.

 ת מגוונות ה לשלב אוכלוסיוטרצמנו כמת, שמנו לעיר צפת מפעל חדש בעקמגרת הבמס

 על אוכלוסיות נמנים ים בדקרב העו מ 50%יום, כ-טנו. נכון להקל תם ים אוחדשים הקרב העובדב

 ולי חבר העמים.תיופי, ועצא את, חרדים, מוערבי ים אוכלוסייה וללמגוונות, הכ

 ת, מרכז ית צפיריורמים: עולה עם מספר גתפים פעי אנו משתיוון התעסוקידום הגק ורך לצ

 ט(.ינ  הג'ו טב"ת של ית )מב ת"ח יר, מפירים של העצעה

קה במחקר בנושא העס קחנו חלק פעיל ואף ל קתי, תעסו יוון ורום לגים עם הפקשר  אנו ב כמו כן,

 ת.ומיון אוכלוסיות מגוונו בחון ים חדשים לאולקבל כל תת טרה לבמ מגוונת, 

ישראל יוניליוור מעובדי 11%
 ** וטים.מיע בני הם 

 יוניליוור הנהלת מעובדי 4%
הם בני מיעוטים.

ישראל יוניליוור , 2013 שנת לסוף נכון 
מוגבלויות עם אנשים 10 העסיקה 

 (  יםבד ממצבת העו 0.5% )המהווים 

 .3% תיופית הא עדה  ובני ה 2% ים – , חרד6% רבים – ** ע
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 רים עלשומ
 תיקהא

 הקוד האתי של יוניליוור

 תיםתר, מושיווקי של יונילקרונות הניהול העסע
 ת בכל פועלינו.על יושרה והגינו

 ו לשמור על תנת אותנו מחייבלחים שהצו מאמינאנ

 ת אחראית כלפי תנהגותר של היוים הגבוהים בנדרטטהס

 יין שלנו. יקי הענושאר מחז ושלנו ים צרכנתינו, הקוחובדינו, לעו

 תוך צים בים מהם, מקובזרתנהגות הנגכללי ההיוור וילערכי יונ

 יים שלנו.קרונות העסקקוד הע

 בדי   עו ייב את כלור מחיליויונ ים של ת העסקיקרונוקוד הע

 קים(.בלנים וספקתפינו העסקיים )ואת שו ולם יליוור בעיונ

 אכיפה והטמעה בקרב העובדים

אקר תו כי ימר בחתטרף מחויב לאשמצאל וכל עובד חדש הריש יוור כל עובד יוניל
ים בו.רטת המפורונואם לעקתתחייב לנהוג בהא מי הוי וכאתאת הקוד ה והבין 

 י.תקוד א לחברה ממונה 

קה תיושא אהשיח בנ ימור יענון הנושא ושורך רצברה, להח תרי באופן קבוע בכל א תיקה ת אהדרכו ימים יאנו מק

 קים בדים, לספתוך כבוד לעותנהלות מיתות, הת, מניעת שוחד ושחטרדה מיניים, כגון: מניעת הומתח במגוון 

 יו"ב.ים העסקיים וכולשותפ

 תיוד אושאי קת בנת אחטליאו דיגית ו/טלידרכה פרונברו לפחות ה מהעובדים ע 90%למעלה מ- 2013 ת בשנ

 תעל מנ ים, ישיוא תיים ם מחלקיומפגש ולים" עם נציגים שונים ת עגולחנוימים "שף, אנו מקיבנוס

 הלה.ברה לבין ההנהח בדי יאלוג שוטף ושקוף בין עופשר דאל

 שעות 24 ימי, באופן אנונ תן לפנות " אליו ניקו חםתיקה - "י אושאמד מוקד פניות בניליוור עובדי יונרשות עול

החם". יות ל"קו  פנ 12 ו   בוצע 2013 ך שנת  יממה. במהלב

 ברה.הח הלת ומדווחת להנ תלוי תי בל באופן ידה קת בקפה למוקד נבדהמגיע תלונה כל 

 ורם הפונה.גל מול הגת מעירפדה על סגטיות בהקקרבדיסירות ובמה פלות טוקד מת למוהמגיעו יות הפנ
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 תותים ואורספ

יוון בתעסוקהג
 היתה יוניליוור בין שלושת 2014 בשנת 

 החברות המובילות בתחרות אות הגיוון
 בתעסוקה על שם דב לאוטמן.

 "פלטינה פלוס"
יוניליוור ישראל דורגה פלטינה+

 2014 בדירוג מעלה לשנת 

GOLD LEED
 קיבלו משרדי החברה בקרית 2013 בשנת 

 - תקן GOLD LEED שדה התעופה תקן 
 אמריקאי לבנייה ירוקה

 ילהיה המוביהתעש
 מפעל יוניליוור חיפה זכה באות התעשייה
על מובילות חברתית וסביבתית למפעלי

 2014 התעשייה בצפון לשנת 
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 לפרטים נוספים אודות ד"וח זה

לוד 71256 3, קריית שדה התעופה מיקוד  חברת יוניליוור ישראל רח' הגלבוע

ליצירת קשר בשאלות / הערות אודות דוח זה:
Liat.lavee@unilever.com  ליאת לביא, מנהלת תקשורת קונצרנית וקיימות, יוניליוור ישראל

www.unilever.co.il • 03-9729333 פקס: • 03-9729322  טלפון:




