
2016דוח קיימות / 17



דוח קיימות
2016 / 17



10 שנים 
ת ו פ י ק ש ל  ש

הגברת השקיפות 
לצרכנים דרך הערוצים 
הדיגיטליים של שטראוס

השקת אסטרטגיית 
הקיימות החדשה 

לשנת 2020

חדשנות 
סביבתית בטיפול 

בשפכים

תזונה במרכז – השקת 
אסטרטגיית התזונה החדשה 

של קבוצת שטראוס

שיפור הפרופיל 
התזונתי של מוצרים 

וקידום אורח חיים 
בריא בראש ההשקעה 

החברתית שלנו

השקת אלפא שטראוס 
לקידום קהילת 
FoodTech-ה

התמקדות בגיוון ובקידום 
נשים בקבוצה ובקהילות 

בהן אנו פועלים

 ,The Kitchen השקת
 FoodTech-חממת ה

של שטראוס

חדשנות נרחבת 
במוצרים לקידום 
אורח חיים בריא 

תכנית חברתית 
לעובדים – שכר מינימום 

בשטראוס ישראל, 
תכנית חסכון לכל עובד, 

השתתפות בהוצאות 
מעונות יום

חקלאות בת קיימא – 
שיתוף פעולה נרחב 

עם חקלאים 
ומגדלים מקומיים

מודל מנהיגות חדש 
 – MOVE –

לסיוע בקידום 
מנהלים בתוך הארגון

פתרונות תזונתיים 
חדשים ומתן מענה 
לצרכים בריאותיים 

וצרכניים שונים

שטראוס קפה תומכת 
בקואופרטיבים לגידול 

קפה בבעלות נשים 
ברחבי העולם

2012 2013 2014 2015 2016/17
דוח קיימות ראשון*

 על פי 
GRI-עקרונות ה

רכש קפה 
ממקורות

 ברי קיימא

הטמעת אחריות 
תאגידית בשרשרת 

האספקה

העסקה ישירה 
של עובדי קבלן 

בשטראוס

יעד חדש לקבוצה – 
50% נשים 

בתפקידי ניהול

גיבוש אסטרטגיית 
הקיימות הראשונה

הטמעת גיוון 
והכלה כגישה 

אסטרטגית

פיתוח עסקי 
לתחום מי 

השתייה הנקיים

הפחתה 
משמעותית בשיעור 

הפגיעות בעבודה

שינויים חיוביים 
בעקבות המחאה 

החברתית בישראל– 
הורדות מחירים, 

שיפורים במוצרים, 
הרחבת תנאים 

תכנית האתיקה סוציאליים לעובדים
של שטראוס יוצאת 

לדרך עם השקת 
הקוד האתי

השקת 
מדיניות בריאות

חדשה לקבוצה  

הישגים סביבתיים 
משמעותיים עם 

הפחתה בצריכת 
אנרגיה ומים

העמקה במעורבות 
ובדיאלוג עם 
מחזיקי עניין

2007 2008 2009 2010 2011

* בשנת 2002 נכתב דוח האחריות החברתית הראשון שלנו, אשר לא ראה אור בסופו של דבר, אך סייע לנו בהבנת תהליך הדיווח וסלל את הדרך לעשר שנות השקיפות העתידיות שלנו.

| 23  |



אודות דוח זה
זהו דוח הקיימות השנתי העשירי של קבוצת 

שטראוס, והוא מתאר את הפעולות המרכזיות 

בהן נקטנו במשך שנת 2016 הקלנדרית לקידום 

הביצועים שלנו בתחום הקיימות, בעסקים 

הגלובליים שלנו. מטרת הדוח היא לעדכן את 

מחזיקי העניין שלנו, באופן תמציתי ובקצרה, 

בנוגע לעיקרי הביצועים וההשפעות שלנו. בנוסף, 

הדוח אף מהווה עמידה במחויבות שלנו לדיווח 

ליוזמת ה-Global Compact של האו"ם.

אנו רואים בקיימות דרך לניהול סיכונים בפעילות 

שלנו ולסיוע בזיהוי הזדמנויות לקדם חברה אנושית 

בת קיימא – ועולם בר קיימא – למען מחזיקי 

העניין שלנו. הממשל התאגידי האיתן שלנו, ערכי 

הליבה והאתיקה, וכן קידום הגישה הניהולית 

אותה אימצנו – "רישיון חברתי לפעול", מונחים 

ביסוד כל הפעולות שלנו. דוח זה משלב בין כל 

המרכיבים הללו ומציג את הפעולות המרכזיות 

WWW.STRAUSS-GROUP.COMבהן נקטנו.

הנתונים המוצגים בדוח זה מתייחסים לשנת 

2016 הקלנדרית, והדוח אף מציג דוגמאות 

לפעילות שלנו בתחום, במהלך שנת 2017. 

הדוח האחרון שלנו פורסם בשנת 2016 וכיסה 

את הפעילות שהתקיימה בשנת 2015. אין הצגה 

מחדש מהותית של המידע; התאמות קלות 

שנעשו מצוינות לצד הנתונים כפי שהם מוצגים. 

לא היו שינויים משמעותיים בנושאים מהותיים או 

בגבולות הדיווח.

הישויות הכלולות בדוח זה הן אלה, אשר נכללו 

בדוחות הכספיים המאוחדים של קבוצת שטראוס 

לשנת 2016, פרט לפעילות של מקס ברנר )אשר 

נמכרה בתחילת שנת 2017(.

דוח זה לא עבר אימות על ידי גורמים חיצוניים. 

המדיניות שלנו היא להבטיח כי הנתונים כפופים 

לאמצעי בקרה קפדניים. בנוסף, אנו עובדים 

בשיתוף עם יועצים חיצוניים בהכנת תוכן הדוח, 

ויועצים אלה בוחנים ומאתגרים את המידע 

והנתונים במסגרת תהליך הדיווח בהתאם לצורך.

דוח זה הוכן בהתאם לתקני יוזמת הדיווח העולמית 

 ,Global Reporting Initiative )GRI( Standards

.Core כפי שפורסמו בשנת 2016, ברמת דיווח

אנו מודים לכם על התעניינותכם בדוח זה, ונשמח 

לקבל את המשוב שלכם. הנכם מוזמנים ליצור 

קשר עם מנהלת הקיימות הגלובלית שלנו, דניאלה 

פרוסקי-שיאון, בכתובת:

daniela.sion@strauss-group.com

למידע נוסף אודות קבוצת שטראוס, בקרו באתר 

שלנו בכתובת:

22 64
 אודות
דוח זה

 אודות קבוצת
שטראוס וקיימות

בריאות 
ותזונה 

 מקום עבודה
מועדף
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יצירת
תנועה

לשיפור
אנחנו מפרסמים היום את דוח הקיימות העשירי 

שלנו שמהווה ביטוי למחויבות עמוקה שלקחנו על 

עצמינו למדוד ולדווח בשקיפות על כל ההשפעות 

החברתיות, הכלכליות והסביבתיות של החברה 

שלנו ולפעול באופן רציף ועקבי כדי להשתפר. 

כחברת מזון ומשקאות  שמוצריה פוגשים בכל יום 

מיליוני אנשים והמעסיקה מעל 14,000 עובדים 

בעולם, ברור לנו שהמשימה שלקחנו על עצמינו 

לשפר את חייהם של אנשים, מתחילה במחויבות 

הפנימית שלנו להשתפר, לקיים דיאלוג פתוח עם 

מחזיקי העניין שלנו ולשלב את הציפיות והצרכים 

שלהם בדרכי הפעולה של החברה באופן שיאפשר 

לנו לתת מענה מדויק ככל הניתן לצרכיהם. 

כמי שגדלה במשפחה שהיא מבעלי החברה 

וששמה הוא כשם החברה, הבנתי שהעסק 

הוא שלוחה של מי שאנחנו ושל הערך שאנחנו 

רוצים ליצור. סבי וסבתי שייסדו את שטראוס  

היו נחושים לשקף את הערכים המשפחתיים 

החיוביים בחברת שטראוס ולהעניק לצרכנים 

שלנו חוויה ייחודית ומועילה. חברת שטראוס 

הייתה ביטוי לרוח שלהם, ולמחויבותם לכל מי 

שהעשייה שלנו נוגעת בהם.

היום, רוחם של סבי וסבתי ממשיכה להתקיים 

בשטראוס והיא אשר מכוונת את פעולותינו, 

אלא שהעולם השתנה. התפיסה של עסקים 

שעושים טוב לחברה בה הם פועלים הפכה 

מעניין של בחירה לחובה, מגורם מבדל לכרטיס 

כניסה לנוף התחרותי, מכותרת מחמיאה בעיתון 

לתנאי לקבלת רישיון חברתי לפעול ותנאי לאמון. 

העולם, הצרכנים, מצפים מחברות מזון לשים 

את הבריאות והבטיחות ואת כדור הארץ לפני 

שורת הרווח. 

בעולמנו החדש, נדרשת מחויבות רבה יותר ליצור 

איזון חדש. הצרכנים שלנו מצפים לסטנדרט בסיסי 

של התנהגות אחראית, והם לא מתפשרים. גיבוש 

האסטרטגיה העסקית שלנו על בסיס "הרישיון 

 ,)Social License to Operate( "החברתי לפעול

בא כתגובה ישירה לציפיות החדשות הללו, ומחייב 

אותנו להיות קשובים עוד יותר לצרכנים, לעובדים 

ולקהילות אותן אנו משרתים.

יחד עם זאת, עלינו להרחיק לכת עוד יותר– עלינו 

להוביל. עלינו להבין שלהחלטות היומיומיות שלנו 

השפעה עמוקה על אנשים. כשאנחנו מכניסים 

לשוק מוצרים נטולי סוכר, אנחנו מובילים שינוי 

בהרגלי צריכה. כשאנו רוכשים פולי קפה מחוות 

נשים המגדלות קפה באפריקה, באמריקה 

הלטינית ובאסיה, אנו מובילים שינוי חברתי 

בקהילות מקומיות. כשאנו שמים לנו ליעד 50% 

נשים בתפקידי ניהול לרוחב הארגון הגלובלי 

שלנו, אנו מובילים העצמה והכלה. כשאנו 

משיקים חומוס לא מהונדס גנטית בארה"ב, אנו 

מובילים את הפרקטיקה המיטבית בייצור מזון 

בריא. כשאנו משקיעים בשכלול מנגנוני הממשל 

התאגידי שלנו בחברה באופן אשר מרחיק מעבר 

לדרישות החוק, אנו מבינים שזה הבסיס האיתן 

לקיומנו כארגון עסקי לאורך זמן. 

כל זאת, לא משום שמישהו דרש מאיתנו לבצע 

את הדברים הללו, אלא משום שאנו מרחיבים 

את הרוח המסורתית של שטראוס בהקשרים של 

השוק כיום. אסטרטגיית התזונה שלנו מגיעה רחוק 

יותר מאי פעם בהכוונת העסקים שלנו להביא 

בריאות ותזונה ללקוחות ולצרכנים שלנו באופן 

הוליסטי, תוך שינוי יסודי באופן שבו אנו ניגשים 

לפיתוח מוצרים ותוך העצמתנו, כדי שנאפשר 

החלטות טובות יותר, בריאות יותר לצרכנים 

שלנו בעולם כולו, החלטות שיעשירו את חייהם.

כבעלים וכיו"ר קבוצת שטראוס, הפרספקטיבה 

שלי לגבי האופן שבו אנחנו מובילים, הן מבחינת 

מבנה ממשל תאגידי פורמלי והן מבחינת תרבות 

העבודה שלנו, הייתה מאז ומתמיד מבוססת ערך. 

עם המוטיבציה הנכונה לעשות שינוי לטובה 

ולשפר את חייהם של אנשים, ביחד עם תהליך 

ממשל פנימי איתן, נוכל להמשיך ולשגשג כעסק 

ולמלא את תפקידנו בסיוע למימוש עדיפויות 

גלובליות, כדוגמת אלו המנוסחות ב"מטרות 

הפיתוח ברות-הקיימא" של האו"ם.

שנה זו היא השנה העשירית בה אנו מדווחים 

על האופן בו אנו משפרים את חייהם של אנשים 

באמצעות יצירת תנועה לשיפור בישראל, בסיס 

הבית שלנו, ובעולם כולו. אני מקווה שדוח זה 

יחזק את האמון שלכם בקבוצת שטראוס ויעודד 

ויניע אתכם לקבל החלטות מאוזנות ובריאות. 

שלכם,

עופרה שטראוס
יו"ר קבוצת שטראוס
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אני גאה ונרגש להציג בפניכם את דוח הקיימות 

העשירי של קבוצת שטראוס. הכנת ופרסום הדוח 

הפכו לתהליך שגרתי בחברה, כזה שהפך לחלק 

מתרבות העבודה שלנו והוא מאפשר לנו למדוד את 

עצמינו ואת ההשפעות שלנו על כל מחזיקי העניין 

שלנו באופן רציף ועקבי, להשתפר ולקבל משוב חוזר 

מאלו המעוניינים בו .

כחברה הדוגלת בשקיפות ודיאלוג מתמיד ופתוח 

עם מחזיקי העניין שלה, זו מחויבותנו לנהל את 

מכלול היבטי ההשפעות של פעילותנו העסקית, 

לקדם השפעה חיובית ולדווח על כל השפעה  באופן 

מהימן, מלא ועקבי.

לדוח הקיימות האחרון שלנו לשנת 2015, קראנו 

"להקשיב, לפעול ולשפר". זה מבטא היטב את 

הגישה שלנו ביחס למסע שלנו לעבר היותנו חברה 

מקיימת יותר ובעלת רישיון חברתי לפעול. זו הסיבה 

שגם בשנת 2016 ו-2017 המשכנו בגישה זו והעמקנו 

בהטמעה של גישת הרישיון לפעול, הרחבנו את 

ערוצי התקשורת והדיאלוג עם מחזיקי העניין שלנו,  

עדכנו את האסטרטגיה העסקית שלנו והתאמנו 

את תוכניות העבודה באופן שיאפשרו מתן מענה 

מדוייק יותר לציפיות ולצרכים כפי שהשתקפו על 

ידי מחזיקי העניין שלנו.

בשנה החולפת התקדמנו בתחומים משמעותיים 

ביותר לעסקי הליבה שלנו. השקת אסטרטגיית 

התזונה הראשונה בקבוצה, שנועדה להניע החלטות 

ושיפורים בתחום פיתוח המוצרים, היא צעד קריטי 

בכיוון יצירת השפעה חזקה יותר לקידום אורח חיים 

בריא. ערכנו שינויים משמעותיים בסל המוצרים 

שלנו במטרה להפחית בסוכר, מלח ושומן במוצרים 

השונים שלנו. היוזמה החברתית שלנו בישראל, של 

מתן הטבות משופרות לעובדינו, אשר זיכתה אותנו 

באות המעסיק החברתי, הינה משמעותית להמשכיות 

העסקית שלנו, לרווחת העובדים שלנו בטווח 

הארוך, וללכידות חברתית איתנה יותר בקהילות 

שבתוכן אנו פועלים. השקענו ואנו ממשיכים לפתח 

מיזם עולמי לרכש פולי קפה מחוות וקואופרטיבים 

בבעלות נשים ברחבי העולם ובכך לתרום לפיתוח 

החברתי-כלכלי של הקהילות המקומיות כמו כן, 

נכנסנו לעולם המוצרים האורגניים באמצעות חברת 

אובלה באירופה, ולצד כל זאת, מאמצינו לשימור 

הסביבה שוב הביאו לצמצום בצריכת משאבים 

מרכזיים ביחס לתפוקה שלנו. 

כל אלה תומכים בבסיס עסקי איתן, אשר בשנת 

2016 הניב הכנסות בסך של 7.9 מיליארד ₪ ורווח 

כלכלי משמעותי. 

ברור לנו, שעסקים ברי קיימא יוצרים השפעות 

חיוביות רבות. זהו הבסיס ליחסים קרובים, לשיפור 

מתמשך ולאמון שאני מקווה שכולנו בקבוצת 

שטראוס נהיה ראויים לו גם בשנים הבאות. אני 

מודה לכם על התעניינותכם בדוח זה, ונשמח 

לשאלותיכם ולהערותיכם. 

שלכם בהערכה,

גדי לסין
נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס

בעולם של היום, הציפיות מתאגידים מעמיקות 

ומתרחבות באופן מתמיד. אנו בשטראוס, כקבוצת 

מזון ומשקאות בינלאומית, מודעים לכך שאנו 

משפיעים על איכות החיים של אנשים רבים. 

זה מחייב אותנו לקחת על עצמנו רמת אחריות 

גבוהה ומחויבות לשיפור מתמיד של כל השפעותינו 

העסקיות בכל היבטי הארגון. 

הבנות אלו מובילות להתאמות תכופות באופן ניהול 

השפעותינו הכלכליות, החברתיות והסביבתיות 

ולשינוי מתמיד של דפוסי חשיבה בניהול תחום 

הקיימות בחברה. ניהול תחום הקיימות כתחום עסקי 

לכל דבר, דורש הסתכלות אסטרטגית מתפתחת 

ומתקדמת, המנוהלת כדיסציפלינה עסקית לכל 

דבר, התורמת לבניית היחסים והאמון שבין העסק 

ובין כלל מחזיקי העניין שלו, באמצעות זיהוי הציפיות 

והצרכים שלהם ושילובם באסטרטגיה העסקית 

ובתוכניות העבודה באופן אחראי ובצורה מיטבית.

האתגר המרכזי שלנו בשטראוס, הינו הנעת הארגון 

כולו לקיים שיח ודיאלוג עמוק, מתמשך ומובנה עם 

מחזיקי העניין השונים שלו, בכלל היבטי העסק, 

ובכך להבטיח שהקיימות מהווה חלק מרכזי ובלתי 

נפרד מהדרך הערכית, התרבותית והעסקית.

לצד מסורת ארוכת שנים של דיווח שקוף ומלא על 

ההשפעות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות שלנו 

בשטראוס, הקפדנו לשים דגש משמעותי במהלך 

השנתיים האחרונות על היבטים שהוגדרו כמהותיים 

ביותר על ידי העובדים והצרכנים שלנו. הכנת הדוח 

בתדירות שנתית, מזה עשור, מאפשרת לנו לקיים 

תהליך עקבי של מדידה ובקרה של ההיבטים השונים 

עשור
של שקיפות

אמון, 
תאגידים 

ושיפור חיי 
אנשים

בתחום זה. הדיאלוג והמשובים שאנו מקבלים 

בעקבותיו מאפשרים להמשיך את תהליך השיפור.

אנו מקוות שכל אלו מקנים לנו את הרישיון החברתי 

לפעול ואת הזכות להיות חלק מחייהם של אנשים, 

אם כעובדים בקבוצה, כצרכנים של החברה, 

כספקים ושותפים לדרך או כמשקיעים וכבעלי מניות.

תודה מקרב לב לכל מי שלקח איתנו חלק במסע 

השיפור במהלך העשור האחרון. אנו מצפות 

לעשור הבא!

אוסנת גולן
סמנכ"ל תקשורת, 

דיגיטל וקיימות

דניאלה פרוסקי-שיאון
מנהלת קיימות 

ותקשורת פנים גלובלית
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קבוצת שטראוס היא חברת מזון ומשקאות, 

אשר שמה לה למטרה לשפר את חייהם של 

אנשים באמצעות מוצרים טריים, טעימים, מזינים 

וחדשניים. פורטפוליו העסקים שלנו, אשר כולל 

חמישה מגזרי פעילות עיקריים, נותן מענה לשתי 

מגמות מרכזיות בצריכת מזון ומשקאות: בריאות 

ואיכות חיים ותענוג והנאה. בסיס הבית ומטה 

החברה הם בישראל, ואנו מייצרים ומשווקים את 

המוצרים שלנו בכ-22 מדינות ברחבי העולם. 

בשנת 2016, מחזור המכירות המאוחד שלנו 

הסתכם בכ- 7.9 מיליארד ₪.

נכון ל- 31.12.16 היו בדירקטוריון הקבוצה 11 

דירקטורים, מתוכם 6 נשים. במחצית הראשונה 

של 2017 הצטרפו שני דירקטורים חדשים, גבר 

ואישה, אשר החליפו ארבעה דירקטורים שתקופת 

כהונתם על פי חוק הגיעה לסיומה. כיום מכהנים 

בדירקטוריון הקבוצה 9 דירקטורים, 4 מהם 

נשים ו-2 מהם דירקטורים חיצוניים כנדרש על 

פי חוק. איש מהדירקטורים אינו מכהן כנושא 

6 דירקטורים הם  משרה בקבוצת שטראוס. 

בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם 

להגדרה בהוראת החוק הרלוונטית. בישראל, 

אנו מעסיקים 13,359 עובדים בהעסקה ישירה, 

ובעקיפין מספקים תעסוקה והזדמנות כלכלית 

לעובדי קבלן, זכיינים, מפיצים עצמאיים ואלפי 

שותפים עסקיים וספקים ברחבי העולם. קבוצת 

שטראוס נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-

אביב במדד ת"א 35, אשר עוקב אחר החברות 

  +AA  הציבוריות הגדולות ביותר במשק, ומדורגת

אופק דירוג שלילי על ידי סטנדרד אנד פורס 

מעלות. בין המותגים שלנו מוב ילי שוק במספר 

מדינות ותחומי מוצר, ומוצרינו מגיעים למיליוני 

צרכנים בעולם מדי יום.

שטראוס היא חברה בארגון מעלה – עסקים 

מנהיגים אחריות חברתית, והיא מופיעה בדירוג 

החברות הציבוריות אותו עורך הארגון מדי שנה, 

מאז שפורסם לראשונה לפני למעלה מעשור. ב-5 

השנים האחרונות שטראוס זכתה בדירוג הגבוה 

ביותר – פלטינה פלוס.

נושאי המשרה והמנהלים בקבוצת שטראוס 

נוטלים חלק פעיל בחברה האזרחית ובקהילה 

יו"ר הקבוצה,  ובחיים הציבוריים. לדוגמא, 

עופרה שטראוס, היא נשיאת עמותת יסמין, אשר 

אצלנו בשטראוס, תמיד ייחסנו ערך רב לשותפויות 

מתוך אמונה שהן יוצרות פלטפורמה ברת קיימא 

להרחבת ההיצע שלנו לטובת הצרכנים שלנו 

ברחבי העולם. אנחנו שותפים עם חברות רב-

לאומיות מכובדות ומובילות בתחומן כדוגמת 

דנונה, פפסיקו, האייר, ו-וירג'ין , וכן עם שחקנים 

מקומיים מובילים כגון São Miguel בברזיל, יטבתה 

ויד מרדכי, במטרה להביא לצרכנים שלנו מוצרים 

איכותיים וחדשניים, אשר מציעים מבחר בריא 

ותורמים לאורח חיים בר קיימא.

מקדמת עסקים קטנים ובינוניים בבעלות נשים 

יהודיות וערביות בישראל, ומשמשת גם כיו"ר 

לשכת המסחר ישראל-אמריקה. נשיא ומנכ"ל 

הקבוצה, גדי לסין, הוא חבר בפורום השולחן 

העגול הממשקי בראשות ראש ממשלה, אשר 

מטפל בנושאים חברתיים דרך שיתוף פעולה בין 

בכירי המגזר העסקי והמגזר השלישי. מנהלים 

נוספים בקבוצה משתתפים בארגונים אחרים 

וממלאים בהם תפקידים שונים.

קבוצת שטראוס, מכירות לפי אזורים - 2016:

אירופה 
ושאר העולם

ישראל

אמריקה
הצפונית

והדרומית

52%

31% 17%

אודות קבוצת שטראוס 

אוס
שטר

של 
ים 

ערכ
ה

אוס
טר

ל ש
ן ש

חזו
ה

הצוות

ותעוזהאכפתיות 
להט

ואחריות

 ביותרמהדברים הבסיסייםלחולל פלאות 
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השקת סדרת "100% 
אחלה", חומוס ללא 

חומרים משמרים

הפחתה בפליטות 
גזי חממה לטון 

מוצר

התנדבות בקהילה 
על ידי העובדים שלנו 

בקהילות המקומיות

נשים בתפקידי 
ניהול

הוזלה במחירי מוצרים 
בישראל

הפחתה בצריכת המים 
במפעל שטראוס קפה 

בגרמניה

הוצאה בקרב ספקים קטנים או 
ספקים בבעלות נשים בישראל

לספקי סברה בארה"ב

בריאות ותזונה

הגנה על הסביבה

הישגים בתחום הקיימות בשנת 2016-17

10%

4.4  43%   -22%3

 15%

 608

הושקעו על ידי שטראוס 
בתוכניות חברתיות למען 

העובדים

הפחתה
בשיעור הפציעות

במקום העבודה

יוזמה חדשה של 
שטראוס קפה לתמיכה 

בקואופרטיבים לגידול קפה 
בבעלות נשים באפריקה, 

באמריקה הלטינית ובאסיה

המשך קיום דיאלוג פורה 
עם מחזיקי העניין, והטמעת 

גישת ה"רשיון החברתי 
לפעול" לאורך שרשרת 

הערך שלנו

Plants with a Purpose
 של חברת סברה, ששמה לה
 ליעד להילחם בהשפעתן של

 "מדבריות מזון" בארה"ב

30%
הפחתה בכמות 

הפסולת המועברת 
להטמנה

  28% 100%

מקום עבודה מועדף

שרשרת אספקה אתית

מוצרים נטולי גלוטן 
בישראל

22016,000 

2024
 אסטרטגית תזונה 

 ובטיחות מזון
ל-2024

22%
 שיפור בשביעות

 רצון לקוחות בחברת
שטראוס מים

מפעלים עם
מטרה

מליון ₪ 

מליון ₪ תמיכה בנשים 
מגדלות קפה  

יחסים עם
מחזיקי עניין

קוד אתי חדש

שעותמעל
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2013201420152016ערך כלכלי למחזיקי עניין )מיליוני ₪(
ערך כלכלי ישיר מיוצר על ידי החברה

)הכנסות, ריבית על נכסים והשקעות(* 

5,652.825,458.445,206.645,294

ערך כלכלי מחולק

3,722.653,6573,447.423,442הוצאות תפעוליות )ספקים(

1,172.861,1061,113.621,151שכר ותנאים נלווים

323.60380385200תשלומים לספקי הון

236.15103208470תשלומים לבעלי המניות

119.7513139213תשלומים לממשלות

-53

11.8012.1011.7012.5השקעות בקהילה

5,586.805,389.105,151.735,488סה"כ ערך כלכלי מחולק

66.0169.3454.91-196ערך כלכלי שנותר בידי החברה

99% מהערך הכספי שאנו 

מייצרים כקבוצה מחולקים 

בחזרה למחזיקי העניין שלנו. 

משמשים   65% כ- ככלל, 

לתשלום בעבור הסחורות 

והשירותים אותם אנו מקבלים 

הפעילות  את  לקיים  כדי 

שלנו, ו-22% מהווים תשלום 

ותגמול עבור העובדים שלנו. 

כ-0.2% מהכנסותינו מייצגים 

השקעות ישירות בקהילות 

בהן אנו פועלים, כתרומות 

בכסף או כשעות התנדבות 

של עובדים.

שינוי ב-201220132014201520162016יחידהאנשים
11,73212,06812,79212,24213,3599%מספרסה"כ עובדים בסוף השנה

=%98%99%96%99%99%עובדים עם קביעות

%37%39%41%42%43%2%נשים בהנהלה

%43%41%40%40%41%2%נשים בכוח העבודה הכולל

=%29%33%29%24%24%עובדים חדשים

19%-%32%31%28%24%19%תחלופת עובדים

21%ל/ר%18%25%25%עובדים שעברו הערכת ביצועים

52%ל/ר%47%48%49%עובדים מאוגדים

17%ל/ר%13%10%13%עובדים מעל גיל 50

שינוי ב-201220132014201520162016יחידה בטיחות

ל-100שיעור פציעות
עובדים

5.164.542.913.382.44-28%

113.6194.9866.4960.7540.85-33%שיעור ימי עבודה אבודים

2.0%ל/ר%0.4%0.8%2.5%שיעור היעדרויות

שינוי ב-201220132014201520162016יחידהסביבה

1,184,8201,332,6571,297,8491,264,6251,267,6370%ג'יגה ג'אול )GJ(צריכת אנרגיה ישירה

473,932504,855529,617591,946598,3081%ג'יגה ג'אולצריכת אנרגיה עקיפה

1,837,5121,827,4661,856,5701,865,9451% 1,658,752ג'יגה ג'אולסה"כ צריכת אנרגיה

3.523.703.283.223.18-1%ג'יגה ג'אולצריכת אנרגיה לטון מוצר

טון ש"ע פחמן פליטת גזי חממה )מכלול 1(
)CO2e( דו-חמצני

83,265113,39396,507100,85189,519-11%

טון ש"ע פחמן פליטת גזי חממה )מכלול 2(
דו-חמצני

88,43282,16867,31562,72660,056-4%

טון ש"ע פחמן סה"כ פליטת גזי חממה
דו-חמצני

 171,697161,650163,388163,192149,573-8%

טון ש"ע פחמן פליטת גזי חממה לטון מוצר
דו-חמצני

0.350.320.290.280.25-10%

1,506,4101,721,5271,670,7941,697,0471,844,3139%מ"קסה"כ שאיבת מים

3.283.543.062.993.207%מ"קשאיבת מים לטון מוצר

57,35761,83685,28484,39462,353-26% טון פסולת לשימוש חוזר ולמיחזור

15,37112,37417,71615,93911,216-30%טון פסולת להטמנה

72,72874,210103,000100,33375,800-24%טון סה"כ פסולת

2%-%79%83%83%84%82%פסולת שמוחזרה/ שנעשה בה שימוש חוזר

0.160.150.190.180.13-26%טון פסולת לטון מוצר

סיכום ביצועי קיימות

*אינו תואם את סך מחזור הפעילות כפי שמדווח בדוחות הכספיים, בשל בסיס חישוב שונה. בכל הנוגע לנתונים פינסיים הדוחות הכספיים הם קובעים.  
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השנה עדכנו את אסטרטגיית הקיימות 

שלנו, והתאמנו אותה על מנת שתעלה 

ההשפעה  תחומי  עם  אחד  בקנה 

הספציפיים יותר של כל אחת מהפעילויות 

של קבוצת שטראוס, תוך שילוב מרכיבים 

חשובים חדשים שעלו מאז פיתחנו את 

האסטרטגיה שלנו לראשונה, לפני שלוש 

שנים. לדוגמא, מסגרת הרישיון החברתי 

לפעול הפכה למנוע אסטרטגי קריטי 

בתכנון הפעילות השנתית הפנימי שלנו, 

והיעדים הגלובליים לפיתוח בר קיימא של 

האו"ם צברו תאוצה כמסגרת התייחסות 

גלובלית חיצונית. האסטרטגיה החדשה 

שלנו מאמצת את המרכיבים הללו, 

ומעניקה כיוון אסטרטגי אשר מאפשר 

לכל אחת מהחברות בקבוצה ליישם 

את המסגרת, תוך התמקדות בפעולות 

וביעדים שהם הרלוונטיים והמהותיים 

ביותר לכל חברה וחברה.

אסטרטגיית 
הקיימות 

והמיקוד המרכזי

17 היעדים לפיתוח בר קיימא

 )Sustainable Development Goals – SDG( אושררו 

על ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות 

2015, והם מייצגים אג'נדה  בחודש ספטמבר 

גלובלית לפעולה, שמטרתה לייצר עתיד בר קיימא. 

בעוד אנו תורמים בדרכים שונות למרבית היעדים 

לרוחב הפעילויות שלנו, ה-SDG שמשקפים את 

התרומה הגדולה ביותר שלנו הם: 

יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם

מסגרת קיימות אסטרטגית

מטרות ויעדים לפי חברות

קידום 
אורח חיים

בריא

שרשרת 
אספקה 

אתית

צמצום צריכת
משאבים

ויצירת פסולת

שקיפות 
במוצרים 

ושיווק אחראי

השקעה 
בעובדים

שלנו

גיוון בכל 
מה שאנחנו

עושים

שטראוס קפה

6 תחומי קיימות מהותיים חוצי ארגון 

סברה/אובלהשטראוס מיםשטראוס ישראל

 יעדים לפיתוח בר
קיימא של האו"ם

 רישיון חברתי
לפעול

- הדרך של שטראוס
התנהלות אתית

ממשל תאגידי
והובלת קיימות 
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אמון מחזיקי העניין 
גילוי נאות ובהירות לגבי הציפיות שלנו והאופן 

בו אנו פועלים בנושאי ממשל תאגידי, יחזק 

את האמון והרישיון שניתן לנו לפעול על ידי 

מחזיקי העניין שלנו, יתמוך בערכים, בתרבות, 

בהתנהלות האתית של הארגון, ובקיימות, וכן 

יתרום לניהול טוב יותר של החברה, ולציות נאות 

יותר לחוקים ולסטנדרטים שתקפים לגבינו.

ממשל תאגידי טוב מבוסס על עקרונות של 

הנהגה ושותפות. פעילות הדירקטוריון בשטראוס 

נעשית תוך עבודה משותפת ובשיתוף פעולה 

מלא עם הנהלת החברה, והיא משלימה, תומכת 

ומחזקת את עבודת צוות ההנהלה. 

תמיכת הדירקטוריון
בהובלת היו"ר, עפרה שטראוס, דירקטוריון 

הקיימות,  בנושא  ביותר  מעורב  הקבוצה 

בשנתיים האחרונות אנחנו מטמיעים את הגישה 

הניהולית שלנו, "רישיון חברתי לפעול", לרוחב 

חברות הקבוצה. הרישיון החברתי לפעול מבוסס 

על רמת מעורבות גבוהה עם אותם מחזיקי עניין, 

שהם בעלי ההשפעה הרבה ביותר על הפעילות 

שלנו – כולל עובדים, צרכנים, דיאטנים ותזונאים, 

ועוד. אנו שואפים לבנות אמון דרך הבנת הצרכים 

שלהם ועל ידי מתן מענה באמצעות הדרך בה 

אנו מקבלים החלטות עסקיות מדי יום. בשנת 

2016, כל חברה וחברה בקבוצת שטראוס 

פיתחה יעדים מבוססי SLTO בהתאמה למשוב 

שהתקבל ממחזיקי העניין באמצעות הליך 

הסקר השנתי שלנו.

התנהלות אתית
הקוד האתי שלנו, שפורסם ב-11 שפות, מדריך 

ומנחה את העובדים שלנו לגבי ההתנהגות 

המצופה מהם כחלק מקבוצת שטראוס. כל 

עובד חדש עובר הדרכה לעניין הקוד האתי, 

וכלל העובדים עוברים רענון בנושא מדי שנתיים. 

בנוסף, אנו מדריכים עובדים בסיכון, באופן 

ספציפי, בנוגע למניעת שחיתות, ולא התרחשו 

בקבוצה כל אירועי שחיתות שאומתו ככאלה 

במשך שנת 2016. 

ממשל תאגידי והובלת קיימות
סוגיית הממשל התאגידי עוברת שינויים ככל 

שעולה הציפייה לשקיפות ולפיתוח מנגנוני בקרה 

המבטיחים התנהלות תקינה של החברה. רמת 

האחריות של דירקטוריונים עולה ומעמיקה 

וכתוצאה מכך הם נדרשים להיות מעורבים 

באופן עמוק בהיבטים שונים בניהול העסק . 

במהלך השנה האחרונה בוצעה עבודת עומק 

בנושא על מנת לרענן את שיטות העבודה שלנו 

בתחום. במסגרת תהליך זה גובשה מדיניות  

אשר קבעה כי קבוצת שטראוס מחויבת לפיתוח 

ולשמירה על עקרונות ומודל תפעולי של ממשל 

תאגידי ברמות הגבוהות ביותר. אנו מאמינים כי 

שמירה על סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגיד 

הנה בעלת חשיבות מרכזית לכל מחזיקי העניין 

של שטראוס: בעלי מניות, עובדים, לקוחות, 

ספקים ונותני שירותים, גופי ממשלה, הקהילות 

בהן אנו פועלים והסביבה. 

עשיית הדברים הנכונים בדרך הנכונה, תתרום 

לשיפור מתמיד בממשל התאגידי ותבטיח את 

חוסנה והצלחתה של החברה בטווח הארוך.

ומנחה ותומך בכיוון, באסטרטגיה ובתכניות 

שלנו  הבכירות  ההנהלות  שלנו.  הפעולה 

מדווחות לדירקטוריון הקבוצה מדי שנה אודות 

ההתקדמות שהושגה בתחום. אנו רואים בכל 

חברי ההנהלות הבכירות אחראים לקיימות, 

ובכל חברה קיים גורם שמטרתו לקדם את סדר 

היום והאסטרטגיה שלנו בנושא זה.

כלי אישי להטמעת גישת 
הרישיון החברתי לפעול:

 SLTO - רישיון חברתי לפעול
)Social License to Operate(
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סוגיות הליבה אשר מייצגות את ההשפעות החשובות 

ביותר ואשר הינן בעלות המשמעות הרבה ביותר עבור 

מחזיקי העניין שלנו )צרכנים, דיאטנים ותזונאים, עובדים, 

ספקים, גופים רגולטוריים וארגונים חברתיים( נותרו 

אותן סוגיות אשר זיהינו בשנת 2014, והן ממקמות 

את אורח החיים הבריא בלב העדיפויות שלנו. סוגיות 

אלה הוגדרו בתהליך התייעצות עם מחזיקי העניין, 

נושאים מהותיים
אשר התקיים לפני 3 שנים, והן זכו לתיקוף חוזר מדי 

שנה בבדיקות הנהלה ובסקרים חיצוניים שנערכו 

בקרב מחזיקי העניין. כאשר נושאים מועדפים אלה 

משמשים כמטרות להגדרת הכיוון האסטרטגי שלהן, 

חברות הקבוצה קבעו יעדים לשנה הקרובה – כל 

אחת בהקשר של הפעילות המובחנת שלה – על בסיס 

תחומי ההתמקדות הספציפיים של מחזיקי העניין.

 צרכנים ואנשי מקצוע
בתחום התזונה

רגולטורים

ארגונים חברתיים

עובדים

ספקים

תחומי עניין מרכזיים בקרב מחזיקי העניין, אליהם קיימת 
התייחסות בדוח זה:

יעדים לשנת 2017 לפי חברות
שטראוס

קפה
שטראוס

מים
קידום 

המודעות לאורח 
חיים בריא

קידום 
המודעות לאורח 

חיים בריא

קידום 
המודעות לאורח 

חיים בריא

 מעורבות ביוזמה לאיתור 
  ספקים ומקורות אספקה

אתיים לרכש קפה

שיפור הפרופיל 
התזונתי של 

המוצרים )מלח, 
סוכר, שומנים(

שיפור הפרופיל 
התזונתי של 

המוצרים )מלח, 
סוכר, שומנים(

קידום איתור ספקים 
ומקורות אספקה 
מקומיים לרכש 

חומרי גלם עיקריים

שמירה על רמת 
הביצועים או שיפורם 

בתחומי האנרגיה, המים 
והפסולת להטמנה 
)לעומת שנת 2016(

שיפור 
השירות ללקוח

יישום טכנולוגיה 
חדשה לצמצום צריכת 

האנרגיה של ברי 
המים ב-50% ליום 

במהלך 2018

שיפור 
רווחתם הכלכלית

 של העובדים

שיפור נגישות 
המוצרים 

)affordability(

הגדלת מיחזור מסנני
 ברי המים ב-10% 

עד שנת 2018
 )לעומת שנת 2017(

צמצום ההשפעות 
הסביבתיות לטון מוצר 

)לעומת שנת 2016(:
אנרגיה: 2%

    
מים: 5%

פסולת להטמנה: 6%

צמצום ההשפעות 
הסביבתיות לטון מוצר 

)לעומת שנת 2016(:
אנרגיה: 2%

    
מים: 2%

פסולת להטמנה: 19%

הפחתת משקל 
האריזה של מוצרי 

מפתח ב-5% עד שנת 
2018 )לעומת 2017(

 הגעה לשיעור מיחזור
 של 40% של נורות ברי
המים עד שנת 2018

שש ההשפעות המהותיות 
שבבסיס אסטרטגית הקיימות 

שלנו לשנת 2020 הן:

מבחר מזונות 
בריאים, 

תמחור בר 
השגה

שוויון הזדמנויות, 
שכר מחייה בכבוד, 

התפתחות אישית

הזדמנות להיות 
מעורבים, שותפות, 
יחסי מסחר הוגנים

תמיכה 
בקהילות, שמירה 

על הסביבה

ציות ואכיפה, שיתוף בידע

קידום אורח חיים בריא
שיפור איכות חיי העובדים

והצרכנים שלנו

שרשרת אספקה אתית
ניהול סיכונים 

חברתיים וסביבתיים

צמצום צריכת משאבים
 ויצירת פסולת

שמירה על כדור הארץ 
לדורות הבאים

שקיפות במוצרים ושיווק אחראי
סיוע לצרכנים בקבלת

 החלטות מושכלות

יצירת מעורבות והשקעה
 בעובדי החברה

התאמת הארגון להשגת יעדי הקיימות

גיוון בכל מה שאנו עושים
תמיכה בחדשנות, ביצירתיות

 ומתן הזדמנויות לכל

שטראוס
ישראל

סברה-
אובלה

16% 

3% 

:CO2e  

:CO2e  

| 2021  |

שנים של שקיפות 10



האג'נדה הגלובלית של האו"ם, שמטרתה בין היתר להילחם בעוני 

העולמי ולשפר את הבריאות עד שנת 2030, ואשר מתבטאת ב-17 

יעדים לפיתוח בר קיימא, כוללת שני יעדים )מיגור הרעב ובריאות ורווחה 

כללית( המייצגים את מערכת היחסים המורכבת שבין אוכל לתזונה. 

מובן, שחובה שלרעבים יהיה מספיק אוכל. אבל, קלוריות מזינות בלבד 

יתמכו בבריאותם הטובה. בדומה, אוכלוסיות הסובלות מהשמנת יתר או 

משמנות יתר חולנית חייבות להגביל את כמות הקלוריות הלא מזינות או 

בעלות ערך תזונתי ירוד אותן הן צורכות, בכדי להגן על בריאותן ולחיות 

חיים פרודוקטיביים.

 בריאות

תזונה במרכז - הגישה החדשה שלנו
מזון כבר אינו מספיק. הנורמה החדשה היא מזון מזין. על פי ארגון הבריאות העולמי, עם הנטל הכפול של 

תת-תזונה, למעלה מ-2.3 מיליארד איש ברחבי העולם מושפעים מתת תזונה או מיתר תזונה. 
בשנת 2015, 600 מיליון איש היו במצב של השמנת יתר חולנית. תזונה לקויה ממשיכה להיות הגורם לקרוב 

למחצית ממקרי המוות בקרב ילדים מתחת לגיל 5, בעוד שהשמנת יתר ושמנות יתר חולנית מתפשטות 
בכלכלות המתפתחות בקצב הגבוה ב-30% ביחס למדינות המפותחות. כבר לא מדובר בביטחון בהיבט של 

מזון, אלא בביטחון תזונתי.

מדד Access to Nutrition )גישה לתזונה(

לחברות מזון ומשקאות 
תפקיד רב עוצמה בסיוע 

בהתמודדות עם משבר 
התזונה הגלובלי הגובר. "

462

million adults
underweight

1.9

נכונהותזונה 

 "

מיליון מבוגרים

מיליארד מבוגרים

נמצאים בתת משקל

בעלי עודף משקל

| 2223  |

שנים של שקיפות 10



78%

חיצוני  מומחה  עם  עבדנו  יותר,  מתקדם  בהיבט 

לביצוע ביקורת של פורטפוליו המוצרים באמצעות 

המתודולוגיה של מדד Access to Nutrition לשנת 

2016, מסגרת המבוססת על עקרונות וסטנדרטים 

העסקית  הפרקטיקה  ועל  בינלאומיים  מדעיים 

המיטבית. החברות הכלולות במדד זה מייצגות את 

20 יצרני המזון והמשקאות הגדולים בעולם, אשר 

כולם גדולים משמעותית מקבוצת שטראוס. אולם, 

אנחנו בשטראוס, מאמינים שיש לנו כאן תפקיד, שהוא 

כפי הנראה התפקיד החשוב ביותר של הפעילות שלנו 

והדרך בה אנו משפיעים על החברה האנושית באופן 

המשמעותי ביותר. אמנם לעזור לאנשים לקיים אורח 

חיים בריא נמצא מאז ומתמיד בראש סדר העדיפויות 

שלנו, אלא שבשנה האחרונה הגדרנו יעד שהוא יותר 

מובנה, מקיף וממוקד בהתאם למה שהעולם צריך, 

כמו גם מה שהצרכנים שלנו רוצים. תהליך זה אף 

קשור ישירות למשוב שקיבלנו כחלק מתהליך הרישיון 

החברתי לפעול.

"אסטרטגיית התזונה של שטראוס" הראשונה 

שלנו היא תוכנית מרחיקת לכת להגברת ההשפעה 

שלנו על קיום אורח חיים בריא, לתמיכה בצרכנים 

ובקהילות שלנו ולתרומה לעתיד בר קיימא משותף. 

האג'נדה שלנו מונעת על ידי שינוים רצופים בזירה 

הרגולטורית, אותם עלינו לכבד לרוחב כל פעילותינו; 

התקדמויות טכנולוגיות, המנגישות מזונות חדשים 

ומשופרים; ותובנות צרכניות ביחס לאתגרים 

בריאותיים ותזונתיים.

כצעד ראשון, מיפינו את כלל הפורטפוליו הגלובלי 

שפיתחנו  עולמיות,  תזונתיות  השוואות  מול  שלנו 

והתזונאים  הדיאטנים  בעזרת  הקבוצה  בתוך 

המקצועיים שלנו. גילינו שרוב מובהק של מוצרינו 

המטרה  חיובי.  תזונתי  פרופיל  מספקים  כבר 

"טובים בשבילך"  שלנו היא להפוך מוצרים שהם 

לטובים עוד יותר, תוך העלאת הרמה הכוללת של 

מוצרים אלה בתיק המוצרים שלנו.

השוואת הביצועים של קבוצת שטראוס למסגרת 

זו תסייע לנו למלא את תפקידנו בתזונה הגלובלית 

אנו  זו,  מומחית  ביקורת  סמך  על  המיטבי.  באופן 

מאמינים שקבוצת שטראוס הייתה מדורגת בין 10 

,Access to Nutrition החברות המובילות במדד

 לו הייתה נכללת במדד.

Access to Nutrition Index -מדד גישה לתזונה

מהמוצרים שלנו היום הם
טובים בשבילך!
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אסטרטגיית תזונה360°⁰ 
של קבוצת שטראוס

שיווק אחראי, בעיקר לילדים 
ולאוכלוסיות פגיעות

 עמידה מלאה בתקנות המזון ובטיחות
המזון בכל מקום בו אנו פועלים

אסטרטגיה זו ממקמת את התזונה ברמה של דפוס חשיבה חדש, 

לפיו כל החלטה בתחום פיתוח מוצרים מונחית על ידי עקרונות 

תזונתיים וחלה על כל המוצרים בפורטפוליו שלנו.

והיא  בלבד,  מוצרים  בפיתוח  מתמקדת  אינה  שלנו  הגישה 

הוליסטי  באופן  העניין  מחזיקי  עם  מעורבות  יצירת  גם  כוללת 

בנושא התזונה. אנו מקשיבים כל העת לצרכנים שלנו וקשובים 

לצרכיהם המתפתחים. בנוסף, אנו מרחיבים את מאמצי המו"פ 

עקרונות  את  מפתחים  יותר,  טובה  בתזונה  תמיכה  לשם  שלנו 

השיווק האתי שלנו, עובדים בשיתוף עם קבוצות וארגונים שהם 

המעורבות  את  ומעמיקים  לתזונה,  הקשורים  בתחומים  פעילים 

שלנו ביוזמות לאומיות לקידום תזונה טובה יותר.

בשנת  אימצנו  שאותו  כבסיס  זה  אסטרטגי  בכיוון  שימוש  תוך 

השפעה  מבוססי  יעדים  פיתוח  על  עתה  שוקדים  אנחנו   ,2016

ומשתפרת  ישקפו את תרומתה ההולכת  לרוחב הקבוצה, אשר 

של קבוצת שטראוס לתזונה, לבריאות ולאיכות חיים.

שיפור המוצרים 
ותיק המוצרים

שיווק
 אתי

הקשבה 
לצרכן, 
למדע, 

לרגולטורים

שיפור 
התעשיה

חדשנות
טכנולוגית

בריאות
 ורווחת 
העובדים

תמיכה 
בעמותות 
הקשורות 

לתזונה
יוזמות לאומיות 

ביחד עם 
הממשלה

אנשים

דע
מ

ה
צי

ול

רג

הגדלת הערך לצרכן דרך התזונה

בין היעדים הראשונים שכבר קבענו:

אסטרטגיית 
תזונה

אסטרטגיית 
תזונה

אנשים

דע
מ

ה
צי

ול

רג
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בשנת 2016 השלמנו השקעה של 3.5 מיליון ש"ח בקו ייעודי 

שלנו  במפעל  השנה  כל  לאורך  גלוטן  ללא  ופלים  לייצור 

נאותים(.  ייצור  )תנאי  תי"נ  היתר  בעל  שהוא  הארץ,  בצפון 

למסטיקים,  גלוטן  נטולי  ייצור  קווי   4 כיום  קיימים  במפעל 

טופי, טבלאות שוקולד ועכשיו – גם ופלים. ייצור נטול גלוטן 

לאורך כל השנה מחייב קיום תהליכים מקיפים, כולל הפרדה 

של חומרי גלם, כניסה מבוקרת לרצפת הייצור, הדרכת כלל 

העובדים בנהלים ונהלים קפדניים לבדיקות בקרת איכות.

שוקו וחטיפי תפוח אדמה, תפוצ'יפס, הם רק 

שניים מהמוצרים שבהם ביצענו – וממשיכים 

לבצע – הפחתות משמעותיות בכמויות רכיבים, 

שהם בעלי ערך תזונתי ירוד. בנוסף, השקנו את 

דנונה PRO, יוגורט עם תוספת חלבון, המכיל 

פחות 30% סוכר מוסף ו-0% שומן. בשנים 

הקרובות, נבצע רה-פורמולציה של כמעט כל 

המוצרים בתיק המוצרים של שטראוס במטרה 

להפחית את תכולת המלח, הסוכר, והיכן 

שרלוונטי – את תכולת השומן.

ללא סוכר מההתחלה
חדשה–  גישה  ליישם  התחלנו   2016 בשנת 

מבחר בריא של מוצרים לכל המשפחה

וופלים ללא גלוטן ועוד

2012 2013 2015 2018

%22 640

550
519 500

63% 2012 2013 2015 2016 2018

הפחתה 
עד שנת 

2018

2.7 2.1

1.9
1.5 1.0

80%

חומוס ללא חומרים משמרים
בשנת 2016, השקנו את סדרת "100% 

אחלה", חומוס ללא חומרים משמרים.

בישראל, חומוס מהווה חלק מהתפריט הבסיסי, 

ומדי שנה אנו אוכלים למעלה מ-30,000 

טון ממנו. בעזרת חדשנות פורצת דרך בתחום 

טכנולוגיית המזון, שמומנה בחלקה על ידי המדען 

הראשי, הבאנו לשוק את מוצר החומוס הראשון עם 0% 

חומרים משמרים. למוצרי החומוס בסדרת 100% אחלה 

חיי מדף הזהה למוצרים המשומרים, והם מאפשרים לצרכן 

ליהנות מהטעם של חומוס טהור, ללא תוספות מיותרות. על מנת 

לערוב לטיעוני האיכות והיציבות ביחס למוצרי 100% אחלה, ערכנו 

למעלה מ-10,000 ניסויי מעבדה במשך יותר משנה.

לעודד את הצרכנים להתרגל לטעם של מוצרים 

ללא סוכר, וזאת במקום להרגיל אותם לתכולת 

סוכר מופחתת. אנו מאמינים שהצרכנים יכולים 

בעצמם,  צורכים  שהם  המוצרים  את  להמתיק 

זו  גישה  צורך.  בכך  מרגישים  ממש  הם  אם 

לו  מאפשרת  שהיא  בכך  הצרכן  את  מעצימה 

זאת  עם  ויחד  שלו,  התזונה  בהחלטות  לשלוט 

מציעה מוצרים שהם בריאים יותר ומושכים קהל 

יעד מגוון יותר. השקנו את "גמדים שלי" )בטעם 

וניל( ואת "השוקו שלי" כחלופות נטולות סוכר 

תוך  שלנו,  ביותר  האהובים  מהמוצרים  לשניים 

שונה  הוא  שהטעם  היות  מסוים,  סיכון  לקיחת 

באופן מובהק.

 220 28 
הפחתת מלח בתפוצ'יפס: גרם מלח ל-100 גרם מוצר

יותר מוצרים, פחות סוכר ומלח

הפחתה 
עד שנת 

2018

עלייה
מ-

מוצרים ללא גלוטןמוצרים ללא גלוטן
בשנת 2016בשנת 2011

על פי ממצאי סקר שערכנו 
6 חודשים לאחר ההשקה

 מהצרכנים לא הוסיפו ממתיק 
למוצר "השוקו שלי".

ל-

הפחתת סוכר בשוקו: כפיות סוכר לליטר משקה
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יותר טרי,
והרבה יותר נוח

2016, השקנו מגוון  בשנת 

טריים,  מוצרים  של  רחב 

טעימים ומוכנים לאכילה.

יותר  הנגשת אכילה בריאה 

לצרכנים המנהלים סדר יום 

עמוס היא חלק מהייעוד שלנו. 

אנחנו ממשיכים להוביל בתחום 

ידי הרחבה  זה בישראל על 

רציפה של מגוון מוצרי הסלטים 

המוכנים שלנו, תוך הרחבת 

הגיוון והמבחר מדי שנה. ברוב 

המקרים, ההצעות החדשות 

שלנו הן חידושים בשוק המקומי, 

אשר מעניקים לצרכנים חוויות 

חדשות. בתקופה 2016/2017, 

השקנו בין היתר:

אנרג'י לאנרגיות טובות
חטיפי דגנים באריזה מבוקרת מנה ומבוקרת 

קלוריות – מעתה עם יותר דגנים מלאים ופחות מלח.

אנחנו ממשיכים לשפר ולשדרג את המותג אנרג'י, חטיפי 

דגנים בעלי ערך תזונתי לצרכנים שזקוקים לחלופה בריאה 

יותר לחטיף בין ארוחות. בשנת 2016 הפחתנו את תכולת 

במותג,  המוצרים  כל  בכמעט  ב-30%  המוסף  המלח 

והעלינו ל-80% את תכולת הדגנים המלאים.

אובלה מתרחבת עם רכישת חברת Florentin באירופה

בשנת 2016, המיזם המשותף הגלובלי שלנו עם חברת פפסיקו, 

 Florentin – אובלה, רכש חברה הולנדית מובילה בייצור מזון אורנגי

Organic Kitchen – במטרה להציג דרכים חדשות ורעננות לאכילה 

ולחיבור חברתי באמצעות הבאת החומוס לצרכנים באירופה. 

פלורנטין נרכשה תמורת כ-10 מיליון דולר, וכעת אנו משקיעים 

כ-3 מיליון דולר בקו ייצור חדש לחומוס, אשר יושק באמצע שנת 

2017, תוך המשך שיווק המוצרים האורגניים של פלורנטין כהשלמה 

למגוון המזון הבריא הקיים שלנו.

מעבר לשיפורים הספציפיים בקטגוריות 

ובמוצרים, בשנת 2016 התקדמנו צעד נוסף: אנו 

מעסיקים גסטרונומית במשרה מלאה על מנת 

שתוביל מהלך הוליסטי, "מהשדה לצלחת", תוך 

לקיחה בחשבון של ההשלכות האדירות השונות 

שיש למזון שאנו צורכים עלינו, על הסביבה, על 

החברה האנושית ועל הכלכלה. פירוש הדבר הוא 

בחינה שוטפת של תיק המוצרים שלנו במטרה 

לזהות הזדמנויות להמשיך ולשפר ערכים של 

"אכילה נקייה" כגון עיבוד מינימלי, סימון ברור, 

תומכים בבריאות בחינוך
קבוצת  של  הטכנולוגיה  סמנכ"ל  שמעוני,  אייל  פרופ' 
שטראוס, הוא חבר בשולחן העגול חוצה המגזרים מטעם 
משרד החינוך, שתפקידו לקדם חינוך לאורח חיים בריא 
בבתי ספר ובגני ילדים. יוזמה זו עתידה להוליד הצעות, 
שעשויות להיות בעלות השפעות מרחיקות לכת על איכות 

החיים של הדורות הבאים בארץ.

"התפקיד שלי הוא לבדוק את מוצרי המזון שלנו 
בעין בוחנת מנקודת מבט הוליסטית, כל הדרך 

מהמקורות מהם הרכיבים נרכשים, דרך התכנון, 
הפורמולציה, העיבוד והאריזה, כשאני בוחנת 

את הערך הכולל הסופי שכל מוצר מביא לצרכן. 
עד כה, ביחד עם טכנולוגי המזון וצוותי השיווק, 

זיהינו מספר רכיבים או תהליכים אותם ניתן 
לשפר, להתאים או לחדול מהם לגמרי בכדי להציע 
פרופילים משופרים וטבעיים יותר למוצרים שלנו, 

ותוספת ערך לצרכנים שלנו."
מיכל בנישתי, גסטרונומית מחלבות שטראוס

סלטים טריים – גם באירופה: דרך חדשה 
ובריאה לאכול ולחבר בין אנשים  

מזון מקומי ועונתי, תוך שמירה על האיכות 

והטעם. קיימת היום מגמה של "חזרה לטבע", 

כשהצרכנים הופכים מודעים יותר למקור המזון 

שהם אוכלים, תוך שהם בוחנים את השפעת 

המזון שלהם על בריאותם ועל הסביבה. תפקידנו 

כחברה אשר מספקת מזון למיליוני בני אדם מדי 

יום הוא להבטיח שאנו פועלים באופן האחראי 

והקיימותי ביותר בהכנת המוצרים שלנו, תוך 

שאנו מספקים לצרכנים שלנו את הביטחון ואת 

האמון, אותם הם מבקשים.

הצעדים הראשונים באימוץ גישה של "מהשדה 

לצלחת" בתהליכים שלנו כוללים הוצאת 

מייצבים מוספים וחומרי טעם ותוספי צבע 

מסוימים ממוצרי יוגורט וגבינות רכות, כמו 

יוזמה להחלפת חלק מהפירות  גם קידום 

המיובאים בהם אנו משתמשים ביוגורטים שלנו 

בפירות שנרכשים מספקים מקומיים. הצעדים 

הללו תורמים לגישה שהיא יותר ברת קיימא 

בפעילות המחלבה שלנו.

"מהשדה לצלחת" - חשיבה חדשה בפיתוח מוצרים

3 מוצרים חדשים, מוכנים לאכילה: 
עדשים, שעועית אדומה וחומוס 
כחלופות לארוחות בפני עצמן או 

לשימוש בהכנת מאכלים מהירי הכנה.

מגוון ירקות טריים ארוזים, כולל גזר 
גמדי ותירס, תרד, בייבי קייל, חסה 

סלנובה, רוקט ועלים ירוקים, לשימוש 
כבסיס לכל סלט ירקות.
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הוזלות של בין 22%-3% במגוון מוצרים בישראל:

תזונה בריאה 
לצרכנים ולקהילה
זכותו הבסיסית של כל אדם היא למזון שיאפשר 

לו קיום תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא, מזון 

וכזה שמיוצר תוך שמירה  בטוח לאכילה, 

מיטבית על הסביבה. לכן, הבטחת קיומן של 

חלופות מזון בריאות יותר בשוק היא צעד חשוב 

לשיפור אורח החיים של הצרכן. בנוסף, אנו 

גם שותפים לאחריות להנגיש מוצרים כאלו 

לצרכנים ולשפר את חייהן של קהילות. פירוש 

הדבר הוא, שעלינו לקדם אורח חיים בריא יותר 

בקרב הצרכנים ולהיות מעורבים בקהילות כדי 

לסייע בשינוי תפיסות, לתרום לחינוך בנושא 

הרגלי אכילה והתועלות שבאכילה מאוזנת, 

ולשפר את הנגישות של המזון המתאים. בשנת 

2016, ביצענו הפחתה נוספת במחיר הקמעונאי 

במגוון מוצרי חלב בישראל, קידמנו תכנית למיגור 

 

תכנית השקעה חברתית אסטרטגית בחברת סברה 

שמטרתה לשפר את הגישה למזון טרי ובריא בארה"ב.

בשנת 2016, יצאה סברה למשימה שמטרתה לסייע 

בהתמודדות עם הבעיה המתרחבת של "מדבריות 

מזון" באזורים עירוניים וכפריים בארה"ב. לשם כך, 

 ,"Plants with a Purpose" סברה השיקה את תכנית

תכנית מעורבות בקהילה, שהחלה "בחצר האחורית" 

של מפעל סברה בריצ'מונד שבמדינת וירג'יניה. תוך 

שיתוף פעולה עם עמותת Renew Richmond, ששמה 

לה למטרה לחזק קהילות דרך גינון עירוני, ובעזרת 

"מדבריות מזון" בארה"ב, והמשכנו להשקיע 

בבטיחות מזון מעבר לנדרש בחוק.

יותר מוצרים בהישג יד
בשנת 2016 המשכנו ליישם את התכנית להוזלות 

במוצרים מובילים בארץ במטרה לאפשר לצרכנים 

מבחר מוצרים רחב יותר, במחירים שהם יכולים 

להרשות לעצמם. בהמשך להוזלות הראשונות 

שנעשו בשנת 2015 במותגים כגון יטבתה, מילקי, ג'וי 

ואקטיביה, בשנת 2016 הוזלנו את מחירי דנונה פרי, 

קפה מגורען וחומוס. היכולת שלנו להוזיל מוצרים 

היא תולדה של תכנית אינטנסיבית של התייעלויות 

או שינויי פורמולציה, אשר הביאו לחסכון אותו אנו 

שמחים לגלגל לצרכנים שלנו.

"לשיפור מוצלח של מדבריות מזון קיימים מספר מרכיבים. נגישותה של תוצרת איכותית ושווה לכל כיס צריכה 
להיתמך על ידי חינוך רלוונטי וקשרים קהילתיים... אנחנו שמחים שסברה לקחה על עצמה תפקיד מוביל בקידום 
מתן מענה לצרכים הללו ברמה המקומית ובהפניית זרקור על הבעיה ברמה הלאומית".  ד"ר מ. ריי מק'קיני, 

דיקן זמני, המכללה לחקלאות באוניברסיטת וירג'יניה

עובדים מתנדבים מסברה, הוקמה גינה אורגנית 

המשתרעת על פני כ-372 מ"ר במתחם מפעל סברה 

במחוז צ'סטרפילד. 35 עובדי סברה מתנדבים על 

בסיס קבוע לטיפול בגינה, והתוצרת מחולקת בקרב 

עובדי סברה ובאזורי "מדבריות מזון" שבסביבה.

בנוסף, סברה השקיעה סך של 50,000 דולר ועובדים 

תרמו למעלה מ-1,700 שעות לתמיכה בפרויקט 

חינוכי נוסף של עמותת Renew Richmond בבית 

ספר תיכון מקומי. מתנדבים מסברה עבדו ביחד עם 

התלמידים כדי להרחיב ולשפר את "הגן האכיל" 

שבחצר בית הספר, כולל שתילת 450 שתילים. 

סברה תומכת ומארחת פעילויות נוספות כגון שוקי 

איכרים במפעל סברה. סברה מחויבת להמשיך 

ולתמוך ביוזמה חשובה זו גם בעתיד, ולהרחיב אותה 

לאתרים נוספים, החל מאתרים נוספים של סברה 

בארה"ב. יוזמה זו היא בהלימה עם מטרתה של 

סברה לעודד דרכים רעננות וחדשות לאכול ולחבר 

בין אנשים, ותורמת לקידומה.
 

מהן 
מדבריות מזון?

מדבריות מזון מוגדרות 
כקהילות בהן חסרה גישה 
מספקת למזון טרי, בריא 

ושווה לכל כיס. מדובר 
בקהילות שבהן לפחות 500 
איש או 30% מהאוכלוסיה, 
גרים יותר מ-1 מייל )1.6 
ק"מ( מהסופר או חנות 

המכולת הקרובים. בנוסף, 
לרוב מדובר בבעלי הכנסה 

נמוכה, עם שיעור עוני 
של לפחות 20%. על פי 

ההערכות, למעלה מ-23 
מיליון אמריקאים חיים 

במדבריות מזון )נתוני משרד 
החקלאות האמריקאי(.

מפעלים עם מטרה: התמודדות עם בעיית מדבריות המזון

שיפור 
מדבריות

מזון

כמה מחברי הנהלת סברה בגינת הירק במפעל סברה בוירג'יניה

-11% -22% -5% -5% -3% -2.7%-17%-10%
-13.5%

to -14%
-17%

to
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עומדים בקצב הרגולציה בתעשיית המזון
גייסנו את הארגון כולו לעמידה בתקנות המזון החדשות בישראל.

בשנת 2016, נכנס לתוקף חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-2015. החוק מציב 

דרישות חדשות החלות על יצרנים, משווקים, מייבאים ומפיצים של מוצרי מזון בארץ. נקטנו 

בכל האמצעים האפשריים על מנת להבטיח שאנחנו מקיימים את הוראות החוק החדש, 

כולל בדיקה ועדכון נהלי הרכש והייבוא שלנו היכן שנדרש, והעברת הדרכות לכל המנהלים 

המקומיים בנוגע להוראות החוק החדשות.

 

 

מחוייבות לבטיחות מזון
המפעלים שלנו פועלים על פי הסטנדרטים 

הגבוהים ביותר בבטיחות מזון ושואפים 

לספק לצרכנים מוצרים בטוחים, ללא יוצא 

מהכלל. בשנת 2016, אספקת מוצרים 

בריאים על ידינו שובשה כאשר במהלך 

ביקורת, נתגלו סימנים לזיהום ציוד במפעל 

סברה בוירג'יניה, ארה"ב. בעוד במוצרים 

עצמם לא נתגלה כל זיהום ולא אירעו 

מקרים מאומתים של מחלה הקשורה 

בחומוס שלנו, הרי שנוכחות חיידקים 

במפעל הייתה חמורה דיה לחייב ריקול 

)Ricall( מרצון וסגירה יזומה של המפעל 

למשך 3 ימים לצורך ניקיון יסודי וחיטוי.

בתחילת 2017 נפגשנו עם קובעי 
מדיניות בבולטימור  שבמדינת 

מרילנד בארה"ב בכדי להציג את 
סברה ואת התוכנית שלנו להמשך 

השקעה בבטיחות הצרכנים. 
FDA-התחייבנו לעדכן את ה
 )מינהל המזון והתרופות 

האמריקאי( מדי רבעון בנוגע 
להתקדמות שלנו.

 

 

שטראוס מים -
הצרכנים שותים יותר

בשנת 2016, עסקנו רבות בהסברה סביב יתרונות 

שתיית המים כאלטרנטיבה הבריאה ביותר. סקר 

שערכנו באותה שנה הראה שצרכנים שותים יותר 

מ-6 כוסות מים ליום בבית כשיש ברשותם בר 

מים, לעומת 4.3 כוסות בבתים שבהן אין בר מים.

 

 

שטראוס מים -
שיפור שירות הלקוחות

מרכזית  חשיבות  בעל  הוא  השירות 

ללקוחותינו, כפי שלמדנו ממשוב שקיבלנו 

במסגרת תהליך הרישיון החברתי לפעול. 

בשטראוס מים, אנחנו מתקשרים עם 

הלקוחות באופן קבוע באמצעות נציגי 

המכירות ושירות הלקוחות ובאמצעות 

 ,2016 הטכנאים שלנו בשטח. בשנת 

רבעון 1, 20162017שטראוס מים -שירות לקוחות
6.88.3שביעות רצון לקוחות

4.021.35זמן המתנה למענה במוקד הטלפוני )דקות(

51%84%זמינות טכנאי בתוך 48 שעות

שטראוס מים השיקה תכנית חדשה לשדרוג 

שירות הלקוחות על ידי תגבור המוקדים 

הטלפונייים שלנו, העברת הדרכות נוספות 

לנציגים ולטכנאים בנושא שירות איכותי, 

ושיפור האינטראקציות והנגישות שלנו 

בעולם הדיגיטלי. מאמצים אלו כבר הניבו 

תוצאות חיוביות.

ניצה יונתני, מנהלת רגולציה, שטראוס ישראל

 – החוק החדש להגנה על בריאות הציבור הוא טוב לצרכן "
הוא מגביר את התחרות ומשפר את מדדי בטיחות המזון 

ואיכותו. החוק מחייב את השחקנים בתעשיית המזון לקחת 
אחריות מלאה למוצרים שהם מייבאים, מפיצים, מייצרים 
או משווקים לצרכנים. אצלנו בשטראוס, פועלים ברוח זו 

מזה זמן, ואף מעבר לנדרש בתקנות."

צרכנים שיש בביתם
בר מים שותים

 40%
81%יותר מים

72%

29%

 מאשרים שבני
 המשפחה שותים

יותר מים

 מאשרים שבני
 המשפחה שותים

יותר מים

שותים כמות
גדולה פי 2

בעקבות האירוע, סברה התחייבה 

סטנדרטים  על  לשמירה  מחדש 

בטיחותיים מחמירים ולשיתוף פעולה 

פרואקטיבי לרוחב התעשיה ועם מינהל 

המזון והתרופות, במטרה להעלות את 

הרף בתחום התקנים לבטיחות מזון 

ואמצעי בקרה על מזון מוכן לאכילה. 

בנוסף, ערכנו שינויים בתהליכי הייצור 

על מנת להרחיב את האפשרויות לגילוי 

סיכונים אפשריים לבטיחות מזון.
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חדשנות ושיתוף פעולה
מאז ומתמיד, תמכנו בגישה שיתופית לחדשנות 

במזון לטובת היזמים, תעשיית המזון, שטראוס 

וכמובן, הצרכנים. העבודה המשותפת מאפשרת 

לחדשנות לשגשג. המיזם שלנו, אלפא שטראוס, 

אותו השקנו בשנת 2012, ממשיך למלא את ייעודו 

 ,FoodTech-בגילוי ותמיכה בחדשנות בתחום ה

וחממת ה-FoodTech שלנו, The Kitchen, מממנת 

חממת THE KITCHEN מתרחבת
בשנת 2015 השקנו את The Kitchen בשותפות 

עם רשות החדשנות )לשעבר המדען הראשי(. 

The Kitchen היא חממת FoodTech, שמטרתה לממן 

ולטפח את צמיחתם של מיזמי סטארט-אפ בתחום 

ה-FoodTech לטובת עולם טוב יותר ותזונה נכונה 

יותר לכולם. בשנת 2015, הצטרפו שלוש חברות 

סטארט אפ  לחממה, ובשנת 2016, התקבלו שלוש 

חברות נוספות לחממה. יחד עם שורה ארוכה של 

גופים ויזמים, מטפחת חממת The Kitchen קהילה 

שפועלת כדי לקדם את תעשיית המזון בכללותה 

ולהפוך אותה לבעלת יכולות מובילות בעולם. 

The Kitchen ממוקמת בעיר אשדוד, והינה חברה 

פעילה בקהילת ההיי-טק התוססת בעיר. 

בנוסף למימון ולחניכת מיזמי סארט-אפ בתחום 

ה- The Kitchen, FoodTech מקיימת דו-שיח 

ערני עם קהילת ה-FoodTech כפלטפורמה 

ויצירת השראה ליזמים  להחלפת רעיונות 

במרחב זה.

 The Kitchen מקיימת מפגשי נטוורקינג ופורומים 

פעילים ברשתות החברתיות. בשנת 2016,

 FoodTech-אירחה את כנס ה The Kitchen

הבינלאומי הראשון בישראל, אירוע שמשך 600 

נציגים ונואמים מרחבי העולם, כולל חברות 

מזון גלובליות, משקיעי FoodTech, פקידים 

ממשלתיים, מומחי טכנולוגיה, וכמובן – יזמי 

 .FoodTech-ואנשי חדשנות רבים מתחום ה

30 מיזמי סטארט-אפ מקומיים הציגו את 

הטכנולוגיות שלהם בכנס.

מיזם אלפא שטראוס נוסד במטרה לקדם את 
התפתחות קהילת ה-FoodTech הישראלית. 
עד כה, אלפא שטראוס בדק למעלה מ-700 

טכנולוגיות. בשנת 2016 בלבד בחנו 54 
טכנולוגיות חדשות, ומתוכן, 20 התקבלו כבעלות 
פוטנציאל לפיתוח לטובת הפעילות של שטראוס 

ו-2 מהן יושמו. מאז שנת 2012, 36 יוזמות 
טכנולוגיות שונות נמצאות בשימוש אצל שטראוס. 

בין החידושים – שיטות חדשות להפחתת סוכר 
ומלח, הארכת חיי המדף של מוצרים, התייעלויות 
סביבתיות, בדיקות מוצרים מהירות יותר, בקרת 

איכות באונליין, ועוד.

יופיקס פרוביוטיקס היא פלטפורמה מבוססת צמחים למזונות פרו-ביוטיים. 
המוצר הראשון של יופיקס, יוגורט טבעוני, כבר זמין לרכישה בחנויות נבחרות.

THE KITCHEN
חברות חדשות בשנת 2016 

Flying
spark

Amai Proteins

 
FavorEats

My

פלטפורמת תזונה אישית שיודעת להתאים 
כל מתכון אינטרנטי לצרכיו האישיים של 
המשתמש. על ידי שימוש באלגוריתמים של 
למידה עמוקה )תת-תחום בתחום למידת 
מכונה(, טכנולוגיית "החלפה חכמה" מספקת 
למשתמש המלצות לרכיבים חלופיים, תוך 

שמירה על שלמות המנה.

חברה המפתחת מקורות חלבון חלופיים 
למאכל אדם, אשר יצרה חלבון משובח 
מזחלים של זבוב הפירות. החלבון המשובח 
דמוי הבשר יוסף למוצרי מזון שונים בהיקף 

תעשייתי.

מיישמת תכנון חלבונים ממוחשב מתקדם 
ביחד עם שיטות ייצור ביו-טכנולוגיות לייצור 
תחליף סוכר בעל פרופיל טעם אופטימלי, 

בריא ויציב.

 early("מיזמי סטארט-אפ מ"דרגה ראשונה

stage(  ומאיצה את התפתחותם. במקביל, אנו 

ממשיכים במעורבות ובתמיכה שלנו בקהילת 

המזון המקצועית דרך הקשבה, לימוד, שיתוף 

ופיתוח משותף ותומכים בקידום מחקר באמצעות 

מכון שטראוס ובחיבור אנשי הטכנולוגיה שלנו 

לגופי מחקר וליוזמות המקדמות שיפור בענף.

The Kitchen צוות חממת
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חדשנות במזון בשיתוף עם 
אוניברסיטת וירג'יניה טק

 

 

גישה נגישה למי שתיה
בשנת 2017, שטראוס מים השיקה מתקן קירור מים להתקנה על 

הקיר, נגיש למשתמשי כסאות גלגלים, על מנת לאפשר נגישות מלאה 

לאוכלוסיה זו או לבעלי מוגבלויות אחרות. דלפק המים הנגיש החדש 

שלנו מיועד לפעולה לצד הקולרים המותקנים של שטראוס מים, והוא 

כולל ברז למילוי בקבוקי מים וכן ברז שתייה, ומאפשר לאנשים עם 

מוגבלויות ליהנות ממים מסוננים בצורה נוחה. תכנון המוצר הוא 

בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים ביותר לנגישות מי 

שתייה במקומות ציבוריים, וכן עומד בתקן ישראלי ת"י 1918 )נגישות 

הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות(, אשר חל על מוסדות 

ציבוריים, משרדי ממשלה, משרדים מוניציפליים ובנייני משרדים. 

נכון להיום, שטראוס מים היא יצרנית מתקני המים היחידה, אשר 

מציעה פתרון נגיש לחלוטין 

המאפשר גישה למים 

טריים ושימוש 

לבעלי  נוח 

מוגבלויות.

מכון שטראוס ממשיך לתמוך בתזונאים ובחוקרי 

תזונה במאמציהם לקדם אורח חיים בריא 

ולהשפיע על הרגלי התזונה של הצרכן הישראלי. 

מדי שנה אנו מקיימים סדנאות ומפגשים, בהם 

אנו משתפים במידע ומציעים הדרכה בפיתוח 

כישורים לשם תמיכה בקהילה המקצועית. בשנת 

2016, המכון העניק 3 מלגות לחוקרים צעירים 

בתחום התזונה, ובכך עלה מספר המלגות 

שהוענקו במהלך חמש השנים האחרונות, ל-16.

"באמצעות ההסכם, לווירג'יניה טק 
ולקהיליית וירג'יניה הזדמנות אדירה 

לא רק למצוא פתרונות לאתגר שמציב 
הצורך להאכיל שני מיליארד בני אדם 

נוספים ברמה הגלובלית, אלא גם להגדיל 
את מספר השותפויות שיממנו מחקרים 

ויקדמו צמיחה כלכלית."

 

 

בשנת 2016, קבוצת שטראוס חתמה על מזכר 

הבנות עם אוניברסיטת וירג'יניה )וירג'יניה טק(, 

שמטרתו לסייע למיזמי סטארט-אפ ישאליים 

בתחומי ה-FoodTech והחקלאות להתרחב 

בארה"ב, תוך תמיכה בפיתוח התעשייה והחקלאות 

במדינת וירג'יניה. ההסכם כולל מגוון תחומי מחקר, 

כולל טכנולוגיות להפחתת סוכר, מלח ושומנים, 

טכניקות לגידול בעלי חיים, שיטות תזונה משופרות, 

פתרונות דיגיטליים, בטיחות מזון, חקלאות ימית, 

מדעי הקרקע, וניטור איכות תהליכי מזון ותוצרת. 

על פי ההסכם, שטראוס תשתף פעולה בתחומי 

מחקר מבטיחים ותתמוך בכניסת מיזמי סטארט-

אפ ישראליים בתחום ה-FoodTech על מנת לבסס 

נוכחות במדינת וירג'יניה.

זוכי מלגות מכון שטראוס
 לשנת 2017

תמיכה במחקר לקידום התזונה בישראל
השנה, החידוש המרכזי שמכון 

ה  ל י ה ק ל ע  י צ ה ס  ו א ר ט ש

המקצועית הוא כלי לתכנון יומי 

של ארוחות עבור דיאטנים, אשר 

מאפשר לראות את הארוחות באופן 

חזותי, במימדים "אמיתיים". מתכנן 

הארוחות תוכנן תוך שימוש בצריכה 

היומית המומלצת של פריטי מזון 

שונים עבור מבוגרים, מטעם משרד הבריאות.

טום תומפסון, סגן דיקן ומנהל תכניות בינלאומיות, וירג'יניה טק

בשנת 2016 קיימנו
את הוועידה השנתית

החמישית
של מכון שטראוס

 
בהשתתפות למעלה

 מ-100 נציגים מהקהילה 
המדעית, קהילת התזונה

 והקהילה הרפואית
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בשנה החולפת בחרה שטראוס להשקיע במיזמים 

עסקיים-חברתיים הפועלים במסגרת תחום ההשקעה 

החברתית המרכזי שלה לקידום אורח חיים בריא. כך, 

חברה שטראוס ל-"360 החממה לעסקים חברתיים", 

יזמים עסקיים-חברתיים  ארגון שמטרתו להכשיר 

המחפשים להגדיל את השפעתם בשוק המקומי והגלובלי. 

התכנית, הכוללת שלב מאיץ ושלב חממה, מציעה ליווי 

מקיף ומעטפת רחבה של שירותי ייעוץ ליזמים על ידי 

טובי המומחים. שטראוס בחרה להשקיע במסלול ייעודי 

ליזמים אשר להם מיזמים עסקיים חברתיים בתחומים 

המקדמים והתורמים לתזונה מאוזנת ואורח חיים בריא. 

במסגרת שתוף הפעולה, מעניקה בנוסף קבוצת שטראוס 

הכוונה מקצועית ומשאבים נוספים למיזמים הנבחרים. 

"השקעתנו במיזם 360 החממה לעסקים חברתיים 
היא דרך נוספת לייצר השפעה חברתית בתחום הליבה 

העסקית והחברתית שלנו, קידום תזונה מאוזנת 
ואורח חיים בריא. חברותי במועצה המייעצת של 

יוזמה חשובה זו מאפשרת לי לייצר חיבורים נכונים 
בין היזמים בחממה לעסקים חברתיים לבין אנשי 

המקצוע בשטראוס."
 דניאלה פרוסקי-שיאון, מנהלת קיימות גלובלית, 

קבוצת שטראוס

חממה חברתית-עסקית לקידום אורח 
חיים בריא

 

 

בקבוצת  הבריאה  התזונה  מקידום  כחלק 

שטראוס, אנו מקיימים דיאלוג עם קהילת 

הבריאות בארצות הברית על מנת להכיר להם 

את הערכים והאיכויות התזונתיות שבחומוס. 

במסגרת זו עובדת סברה עם רשת צומחת של 

דיאטנים מוסמכים. אנחנו משתפים קהל זה 

באיגרות מידע רבעוניות, אשר זוכות לאהדה 

רבה, ובהן טיפים להכנת ארוחות ומתכונים, 

וחשוב מכל, עדכונים בדבר המחקר מבוסס 

המדע שלנו, שעומד בבסיס הערך של החומוס 

כחלופה לממרחים על בסיס שומנים.

לדוגמא, בשנת 2016 עבדנו בשיתוף עם דוקטור 

טיילור ואלאס על פיתוח "ספר לבן", אשר נועד 

לקדם את הראיות המדעיות ביחס לסינרגיות 

התזונתיות של רכיבי החומוס ואת תפקידו בדפוסי 

אכילה בריאים. סקירה זו צפויה להתפרסם בכתב 

העת המקצועי, “Nutrients”. כעת אנו ממקדים 

את המחקר בתועלות של החומוס בקרב פעוטות, 

במטרה להמחיש את ההשפעות החיוביות על 

המערכת החיסונית ועל פעולת העיכול.

"אנחנו ממלאים תפקיד קבוע בתכנית השותפות האסטרטגית MyPlate של המרכז 
 )CNPP -Center for Nutrition Policy and Promotion(  למדיניות הזנה ולקידום

בארה"ב במטרה להדגיש את תפקיד החומוס כמסייע לאנשים לקיים את המלצות 
MyPlate ועל מנת לבנות קשרים עם מובילי דיעה בתחום מדיניות התזונה. אנחנו 

פועלים לקראת הכללה רחבה יותר במהדורת "הנחיות התזונה לאמריקאים" העדכנית, 
שתפורסם בשנת 2020."

טולין טוזל, סמנכ"ל טכנולוגיות, חברת סברה

כפות חומוס2

מדי יום הן שוות ערך  

לצריכת הקטניות השבועית 

המומלצת על ידי משרד 

החקלאות האמריקאי

מובילים את שיח החומוס 
בארצות הברית
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בשנת 2016 השקנו שלב נוסף בתכנית החברתית – תכנית ההמשך שלנו מקום

לעובדים בישראל, כשאלפי עובדים נהנים מהטבות כספיות, אשר מסייעות 

בהתמודדות עם האתגר היומיומי של "לגמור את החודש", ולאפשר חסכון 

לטווח הבינוני. התכנית יושמה על רקע עליות רצופות ביוקר המחייה 

בארץ, והפער ההולך וגדל בין בעלי הכנסה גבוהה לנמוכה. אנו חשים 

שזוהי אחריותנו, לא רק כלפי העובדים שלנו, אך כלפי החברה האנושית 

בכללותה, להבטיח שהעובדים יתוגמלו באופן שמאפשר להם לחיות בכבוד, 

ואף מעניק רמה מסוימת של ביטחון כלכלי בטווח הארוך.

באמצע שנת 2016 יישמנו הטבות לעובדים זכאים, במסגרת 3 תכניות עיקריות:

עובדים בעלי ותק של שנה 
אחת זכאים לתשלום בסך 

500 ש"ח לחודש עבור כל 
ילד עד גיל 3 שנים.

לכל העובדים תתאפשר 
תכנית חסכון, הכוללת 
הפקדות מעסיק ועובד 

לקרן השתלמות, הפקדות 
אשר בצדן הטבת מס.

שכר המינימום בשטראוס 
נקבע כ-300 ש"ח מעל 
לשכר המינימום הקבוע 
בחוק בישראל. עובדים 

שהשתכרו פחות מהסכום 
האמור זכו להעלאה 

בשכרם.

1,8734.4 עובדים )62% נשים( נהנים מתכניות אלו, החל מחודש יולי 2016.
בשנת 2016, ההשקעה של שטראוס 
ישראל בתמיכה בתכניות החברתיות 

לעובדים הסתכמה בכ-

המעסיק החברתי המצטיין : בשנת 2016 זכתה שטראוס במקום הראשון 

בתחרות "המעסיק החברתי המצטיין" מטעם קרן מעגלים ועיתון כלכליסט, כאות 

הוקרה על הצעדים שננקטו לשיפור תנאי ההעסקה של העובדים. ציון בלס,מנכ"ל 

שטראוס ישראל ודבורה מקסיק, סמנכ"ל משאבי אנוש בטקס קבלת האות.

חלק מהדרך הערכית המאפיינת את שטראוס מבוססת על המחוייבות שלנו להיות מעסיק מועדף ולייצר מקום 
עבודה מאפשר ומעצים עבור מגוון רחב של אנשים במדינות רבות, בתפקידים שונים ובמצבים אישיים ייחודיים 
להם.  העובדים שלנו הם מקור היצירתיות, החדשנות והיכולת שלנו לחולל פלאות מהדברים הבסיסיים ביותר. 

אנו פועלים בעקביות כדי להקשיב למשוב של העובדים, להבין את צרכיהם ולתת מענה מיטבי מתוך הבנה שהם 
בוחרים בנו כל יום מחדש. הגישה שלנו בהקשר של להיות מקום עבודה מועדף כוללת תמיכה בעובדים שלנו 

מתוך כבוד לזכויותיהם, תגמול הוגן, שוויון הזדמנויות וסיכוי להתפתחות אישית וצמיחה מקצועית. 
מעל לכל, למרות הגודל שלנו, אנחנו נאמנים לערכים המשפחתיים שלנו. בשנתיים האחרונות, תהליכי הרישיון 
החברתי שלנו לפעול הולידו תובנות חדשות לגבי צרכים שמתפתחים מצד העובדים, מפגשי דיאלוג מעמיקים 
שקיימנו הובילו אותנו להגדיר מדיניות ופעולות שונות במטרה לשפר את סביבת העבודה ותנאי העסקה בחלק 

ממדינות הפעילות שלנו. 

מועדף עבודה

שטראוס מתחייבת לשכר מינימום הגבוה מהמוגדר בחוק

מליון ₪

 השתתפות
במעונות
ילדים 

שכר
מינימום

חיסכון לטווח
הבינוני
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כבוד העובד וזכויותיו הם ערך עליון בשטראוס, מעל כל דבר אחר. זוהי 
מורשת ומסורת שהחלה אצל דור המייסדים, והיא עוברת מדור לדור. אנחנו 
מרגישים שיש לנו אחריות – לא רק לעובדים שלנו, אלא לחברה ולקהילה 

בכללותה, לתגמל את העובדים באופן שמאפשר להם לחיות בכבוד ועם רמה 
מסוימת של ביטחון כלכלי בטווח הארוך.

עובדים לפי אזורים גיאוגרפיים ומגדר

עובדים לפי אזורים 2016

עובדים לפי הסכמים 
קיבוציים 2016:

עובדים לפי היקף 
משרה 2016: עובדים לפי מגדר 2016

סה"כ נשים         גברים       

לא מאוגדים           מאגדים

משרה חלקאית       משרה מלאה

ישראל

אירופה       

אמריקות

ממוצע שעות הדרכה
לעובד בשנת 2016

13.91
כוח העבודה שלנו

ציון בלס, מנכ"ל, שטראוס ישראל
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אנו שואפים להשיג שיויון מגדרי מלא 
בדירקטוריון הקבוצה. ב-2016, הורכב 

הדירקטוריון מ-6 נשים ו-6 גברים. כיום, 
לאחר מספר שינויים כנדרש בחוק, מונה 

הדירקטוריון 4 נשים ו-5 גברים. 

לפני כעשור בחרנו לפעול לקידום שיוויון מגדרי והצבנו לעצמנו 

יעד שתוך מספר שנים יעמוד שיעור הנשים בתפקידי ניהול על 

50%. מבחינת שיעור הנשים בהנהלה הבכירה יש עוד כברת דרך 

לפנינו, כאשר נשים מייצגות 22% מההנהלה הבכירה בקבוצה. 

יחד עם זאת, באופן כללי, הודות לעבודתנו הרציפה להשרשת 

תרבות של שוויון הזדמנויות ולהנעת מנהלים לקידום גיוון מגדרי 

לטובת הקבוצה ולטובת החברה בכלל, אנו רואים עלייה שנתית 

בשיעורים הכוללים של נשים בתפקידי ניהול.

אנו מאמינים בשוויון הזדמנויות מבחינת תגמול, והשכר 

המשולם בקבוצה בכללותה הנו שווה בתמורה למשרות 

מקבילות. ברמת ההנהלה הבכירה אנו שומרים על שוויון 

או קרוב לשוויון שנה אחרי שנה על מנת להמחיש את 

יישום המדיניות בפועל. בקרב העובדים שאינם מנהלים, 

מדיניות זו חלה לרוחב כלל המשרות. אולם, השוואה בין 

עלויות השכר הכוללות לרוחב כלל הנשים בתפקידים 

שאינם תפקידי ניהול לעומת גברים בתפקידים שאינם 

תפקידי ניהול מצביעה על יחס נמוך יותר לנשים, עקב 

תמהיל המשרות המגוונות בכל שנה נתונה, המאוישות 

על ידי גברים ונשים. אנו בודקים את הנתונים הללו 

מדי שנה, ומטפלים בפערים היכן שרלוונטי.

כוח העבודה שלנו

נשים בתפקידי ניהול

2012  2013  2014  2016

ראויהצלחות 
לשיפור

יחס עלות שכר נשים-גברים
 )עובדים לא מנהלים(

יחס עלות שכר נשים-גברים
 )מנהלים בכירים(

20122011 2013 2014 2015 2016

נשים בתפקידי ניהול בקבוצת שטראוס*

בקבוצת שטראוס, יום האישה הבינלאומי המצוין ב-8 

במרץ, הוא הזדמנות לציין את מחויבותה של הקבוצה 

לאיזון מגדרי על ידי העלאת המודעות, חגיגת הישגים ועידוד 

דיאלוג. בנוסף לפעילויות לציון יום האישה הבינלאומי 

שהתקיימו בכל אתרי הקבוצה, בשנת 2016 קיימנו 

גם פעילויות מיוחדות, בהשתתפות הנהגת החברה, 

במטרה לעודד דיאלוג ומודעות לנושא.  פעילויות אלו 

הינן חלק מתפיסה כוללת של הנעת שיפור, אשר 

מציבה את נושא קידום הנשים הן בחזית העשייה הפנים 

ארגונית והן בחזית העשייה החברתית-קהילתית, 

באמצעות תמיכה ושיתוף פעולה הדוק הם ארגונים 

חברתיים שנושא הגיוון וקידום והעצמה כלכלית של 

נשים הינו בליבת פעילותם החברתית.

קיימנו 15 מפגשי שולחן עגול באתרי הקבוצה בארץ, 

כשבכל אחד השתתפו 10-12 נשים בתפקידי ייצור. כל 

מפגש נוהל על ידי סמנכ"ל משאבי האנוש של שטראוס 

ישראל, ביחד עם מנהל בכיר נוסף. תוצרי המפגשים 

הובילו לשינויים במדיניות ובתכניות של משאבי אנוש

 גאוות
יחידה

 מקום עבודה
איכפתי וקשוב

 יותר גמישות כלפי
אמהות לילדים קטנים

הזדמנויות 
לקידום מקצועי

גישה שווה
לתנאים 
סוציאלים

 שקיפות
מידע

בטחון
בהנהלה

שכר
והטבות

 ערכים
משפחתיים

10
0%

87
%

96
%

86
%

97
%

93
%

99
%

84
%

43%

יום האישה הבינלאומי כמנוף לשיח 
שיוויון הזדמנויות עם מגוון קהילות  

דו-שיח עם עובדות הייצור שלנו

* ללא ברזיל

יחס עלות שכר לפי מגדר:

משוב שהתקבל במפגשי השולחן העגול בקרב 
נשים בשנת 2016:
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נשים מקדמות נשים
יו"ר הקבוצה, עפרה שטראוס, הזמינה את הנשים 

בשטראוס ישראל לכתוב ישירות אליה אודות 

דעותיהן ותחושותיהן כנשים שעובדות בשטראוס. 

הנשים שנענו הוזמנו להשתתף במפגשים לשם 

דיון בשוויון מגדרי ונתבקשו לפעול כדי להביא 

לשינוי במסגרת תפקידיהן הנוכחיים.

יוזמת "ארגון שווה"
השקנו תחרות שבמסגרתה הוזמנו העובדים 

איזון מגדרי,  לקידום  רעיון לפרויקט  להציג 

והמענה היה פשוט מהמם! ועדת היגוי המורכבת 

ממנהלים בכירים, ברשות נשיא ומנכ"ל הקבוצה, 

בחרה בחמישה צוותים אשר נתבקשו להוציא 

את הפרויקטים שלהם לפועל, ולשם כך הוקצו 

להם תקציב ומשאבים. חמשת הפרויקטים הם:

גברים מקדמי
 איזון מגדרי

מספר פעילויות בהובלת 
מנהלים גברים לקידום הבנה 
ואג'נדה משותפת לתמיכה 

באיזון מגדרי.

אישה לאישה
תכנית "מנטורינג" 

למנהלות ועובדות, שעומדות 
להתמודד עם תפקידן 

הניהולי הראשון.

יום עבודה 
קצר בשבוע

יוזמה לקידום הנהגת יום 
עבודה קצר אחד בשבוע 

במטרה להקל על איזון בין 
עבודה לחיים פרטיים בקרב 

נשים וגברים כאחד.

קהילת
האדמיניסטרציה

90% מהעובדים בתפקידי 
מזכירות ומנהלה הן 

נשים. קבוצה זה מפגישה 
ביניהן לשתף בבעיות 

ובהזדמנויות.

 מגשימות
תכנית הדרכה והעצמה לנשים 
העובדות בקווי הייצור במפעל 

הממתקים בישראל, בתמיכת ארגון 
חיצוני אשר מתמחה בתכניות מסוג 
זה. הנשים השתתפו ב-11 מפגשים 

במטרה לסייע בבניית כישורים 
להתמודדות עם אתגרים ולהפגנת 
יותר יוזמה ופרואקטיביות בעבודה 

ובחיים הפרטיים.

יוזמות יום האישה 
הבינלאומי 2017
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מעבר לאיזון המגדרי, אשר מפתח תרבות של 

העצמה המשרתת הן את הנשים והן את הגברים 

בקבוצה, אנו שואפים ליצור מקום עבודה שבו 

כל עובד ועובד יוכל לצמוח מבחינה מקצועית 

ולממש את שאיפותיו האישיות. אנו משקיעים 

באופן שבו אנחנו מתקשרים עם העובדים שלנו 

אודות הביצועים שלהם, ואנחנו מקיימים מספר 

תכניות לפיתוח כישורים במטרה להעצים את 

העובדים לטובת התפתחותם האישית.

מובילים את הדרך שלנו - 
LEADING OUR WAY

בניית כישורי המנהיגות הנכונים לאנשים ולארגון.

תכנית Leading Our Way היא תכנית כלל ארגונית 

לפיתוח מנהלים בכירים, אותה אנו מקיימים מדי 

שנתיים. התכנית כוללת מפגשי פנים אל פנים, 

הערכת 3600 באמצעות מודל המנהיגות מבוסס 

הערכים של שטראוס, למידה משותפת בזוגות 

ועבודה עצמאית. המפגש הראשון התקיים בינואר 

2017, ובו השתתפו 23 מנהלים מחברות שטראוס 

ברחבי העולם בכנס בן 4 ימים. ערכה של תכנית 

מנהיגות מסוג זה הוא בהיותה אירוע משנה 

חיים עבור המשתתפים, אשר חווים שינוי עמוק 

באפקטיביות 

האישית 

ובתפיסות 

וכישורים 

ניהוליים אשר 

משרתים 

אותם היטב, 

מקום עבודה מעצים
הן במסגרת תפקידם בקבוצה והן בתחומים נוספים 

בחיים. נכון להיום, 30% מהמשתתפים במחזור קודם 

של התכנית התקדמו לתפקידים מורכבים יותר.

ניהול ביצועים
68% מהמנהלים בקבוצה עברו הערכת ביצועים 

רשמית בשנת 2016.

אנו מקיימים דיאלוג פתוח עם כלל העובדים ונותנים 

להם משוב לגבי ביצועיהם, באופן שמסייע להם 

להבין את החוזקות שלהם ולפעול כדי לשפר את 

תרומתם. שני-שליש מחברי ההנהלה עוברים 

הערכת ביצועים פורמלית מדי שנה, ובשנת 2016, 

14% מהעובדים שאינם מנהלים קיבלו אף הם 

הזדמנות לשיחת הערכה פורמלית.

ניהול ביצועים חדש בשטראוס קפה
מערכת מעקב מבוססת ענן לקביעת יעדים 

והערכת ביצועים משופרת.

בשנת 2016, כחלק מתכנית התמריצים השנתית, 

שטראוס קפה יישמה את הפלטפורמה מבוססת הענן 

הראשונה לקביעת יעדים והערכת ביצועים, אשר 

תושק בכל יחידות שטראוס קפה לרוחב הגיאוגרפיות 

השונות בשנת 2017. הפלטפורמה תומכת במערכת 

אחת לקביעת יעדים, בחינה ותקשורת, עם אפשרות 

גישה מכל התקן מחובר. בשנת 2017, העובדים 

יתחילו בתהליך על ידי קביעת יעדים אישיים לבחינה 

על ידי מנהליהם הישירים. הפיכת נתוני הביצועים 

לנגישים ולשקופים הינה בעלת חשיבות עליונה לשם 

תמיכה בשיפור הביצועים לאורך זמן. הפלטפורמה 

היא הראשונה מסוגה בקבוצת שטראוס.

קבוצה המיועדת לעובדות 

שאינן מנהלות ומעוניינות 

או  מקצועי  שינוי  לעשות 

אישי אך חסרות בהזדמנויות 

או  במיומנויות  לפיתוח, 

להן  יעו  שיסי במשאבים 

לעשות שינוי זה. הקבוצה 

כללה עשרה מפגשים בהם 

כלים  למשתתפות  ניתנו 

ומיומנויות אישיים ובין אישיים.

"מגשימות" - 
קבוצת הענקת

יכולות תעסוקתיות
לנשים

מדברים שיוויון הזדמנויות
בנוסף לפעילויות הללו, נקראו עובדי 

החברה בגיאוגרפית ישראל אשר הרגישו כי 

יש להם מה לומר בנושא שיוויון הזדמנויות 

וקידומו במקום העבודה, לקיים הרצאות 

קצרות בסגנון טד העולמי, בפני קהל 

החברה. אלו שבחרו לשאת דברים, קיבלו 

הכשרה מיוחדת, הן בנושא המגדרי והן 

בנושא קיום הרצאה בסגנון טד. ההרצאות הוקלטו 

והונגשו לכלל עובדי שטראוס. 

לבסוף, בחרנו ליצור מגוון רחב ועשיר של תוכן 

דיגיטלי בערוצי המדיה של שטראוס, על מנת 

לקדם שיח של שיוויון הזדמנויות מול כל מחזיקי 

העניין שלנו. 

הערכות ביצועים 

לפי מגדר:

נשים גברים    
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בטיחות בעבודה
אנו ממשיכים להטמיע תרבות לבטיחות בכל האתרים שלנו 

ברחבי העולם כולל במפעלי הייצור, במרכזים הלוגיסטיים 

ובמשרדים. זאת, תוך מיקוד בפעילויות יזומות כמו: כמעט 

ונפגע, פעילות מובילי בטיחות , והטמעת  סטנדרטים 

לבטיחות. בנוסף, אנו מוודאים ציות לכל דרישות הרגולציה 

לבטיחות החלות עלינו, ומקיימים תכנית הדרכה מקיפה 

עבור כלל העובדים והמנהלים.

בשנת 2016, שיעורי הפציעות והימים האבודים בכל 

אתרינו השתפרו באופן ניכר. הישג זה הוא תולדה של 

מתן תשומת לב עקבית לזיהוי וטיפול בסיכונים בטיחותיים 

וקיום תקשורת בנושא עבודה בטוחה.

דיווח על אירועי "כמעט ונפגע"
בשנת 2016, שמנו דגש על דיווח אירועי 

"כמעט ונפגע".

תהליך כמעט ונפגע מבוצע בכל יחידות הארגון בישראל. 

במפעלינו שבצפון הארץ, לדוגמא, שילבנו דיווח וחקירה 

 Gemba walk-של אירועי "כמעט ונפגע" בתהליך ה

הבטיחותי שלנו, תהליך ניהולי יומי אשר מאפשר לנו 

ירידה בשיעור ימי 
עבודה אבודים כתוצאה 

מפציעה בשנת 2016,
לרוחב הקבוצה.

ירידה בשיעור 
פציעות בשנת 2016, 

לרוחב הקבוצה

28% במחלבה, כמו גם באתרים נוספים בישראל, מונו 10 מובילי 33%
בטיחות, אשר מהווים קבוצה מקצועית שמטרתה יצירת שינוי 
יום יומי בהיבט הבטיחות באתר.  פעילות המובילים כוללת 
חניכה של קבלנים ועובדים, סיורי מפגעים, הכנת הנחיות 

בטיחות, והתמחות בתחומים ספציפיים והובלתם )כיבוי אש, 
חומרים מסוכנים, עזרה ראשונה ועוד(. תכנית נאמני הבטיחות 

תורחב למפעלים נוספים במהלך שנת 2017.

2013

2013 2014

2014

2014 2016

2015

2015

2016

2016

more than a mile from the 
nearest 

ליישם תרבות של שיפור מתמיד. היום, הנהלת המפעלים 

מפיצה דיווחים יומיים של אירועי "כמעט ונפגע" בקרב 

כלל עובדי המפעלים לשם למידה והסקת מסקנות לגבי 

הדרכים למניעת אירועים דומים. תהליך זה מסייע  להעלות 

את מודעות העובדים והמנהלים ומחבר אותם לנושא 

הבטיחות ובכך תורם לצמצום משמעותי של מפגעים 

בתחנות העבודה. בשנת 2016, דווחו יותר אירועי "כמעט 

ונפגע" מאשר אי פעם, דבר המצביע על כך שתשומת הלב 

למניעה מתחילה להניב תוצאות.

ההיבט הארגונומי
שיפור הארגונומיה בלוגיסטיקה

בשנת החולפת ערכה הנהלת שטראוס ישראל סקר סיכונים 

ארגונומיים בכל האתרים הלוגיסטיים, והעבירה הדרכה 

לכלל העובדים, כולל נהגי ההפצה, בנושא פרקטיקות 

עבודה ארגונומיות נכונות. אנו מאמינים שפעילות זו תרמה 

לסביבת עבודה טובה יותר, ולשיפור הבריאות ושביעות 

הרצון של העובדים. אנו נמשיך בתהליך זה לצמצום סיכונים 

לפגיעות ארגונומיות ומחלות מקצוע גם בשנים הבאות.

שיעור ימי עבודה אבודים שיעור העדרות 
ל-100 עובדים

שיעור פציעות ל-100 עובדים

מובילים את הדרך 
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הדוק  קשר  מקיימים  שטראוס  קבוצת  עובדי 

פועלים,  אנו  בתוכן  המקומיות  הקהילות  עם 

להתנדב  העובדים  את  מעודדים  ואנחנו 

לליבם.  קרובות  חברתיות  תכניות  במסגרת 

גלובלית  בפרישה  רחב  מגוון  מנהלים  אנחנו 

קהילתיים  שותפים  עם  פעולה  שיתופי  של 

במאות  ועוסקים  השונות,  במדינות  רבים 

ב-100%  השנה  לאורך  חברתיות  תכניות 

ממדינות הפעילות שלנו. אנחנו תורמים כסף 

ושווה כסף בדמות מוצרי מזון וציוד היכן שקיים 

תורמים ומשקיעים בקהילות סביבנו
הערך הכולל של תרומתנו לקהילה עלה בשנת 

זה  סך  ש"ח.  מיליון  ב-12.5  והסתכם   2016

כולל תרומות בכסף ובשווה כסף, וכן את ערכן 

של שעות ההתנדבות של העובדים שלנו.

11.8

11.7

12.2

12.5

2013

2014

2015

2016

ועם  ישראל   ג'וינט  עם  בשיתוף  מפעילים  אנו 

בכירים  מנהלים  מאותרים   ,2000 ציונות  ארגון 

בהשתלבות  וסיוע  ליווי  המקבלים  בשטראוס 

בדרך  חברתיות.  עמותות  של  מנהלים  בועדים 

לעמותה  מכישוריהם  תורמים  המנהלים  זו, 

ואילו  החברתיות  מטרותיה  בקידום  ומסייעים 

ארגונים  של  התנהלותם  דרך  על  למדים  הם 

חברתיים ונתרמים בחזרה מעשייה זו. 

הצלת מזון בישראל
המזון  בנק  עם  שטראוס  עובדת  בישראל, 

ולהנצלתו,  מזון  להצלת  המובילים  והארגונים 

מזון  מוצרי  תורמים  אנו  "לתת".  ארגון  בראשם 

רבים ומגוונים לשם חלוקתם לנזקקים ומקפידים 

התכנון  תהליכי  על  הדוק  ופיקוח  ניטור  על 

כל  להציל  מנת  על  בשטראוס  והלוגיסטיקה 

לו.  הזקוקים  אלו  לטובת  אפשרי  מזון  משטח 

שטראוס היא אף בין המובילות, יחד עם חברות 

מזון נוספות, של פורום "מצילים מזון", בשיתוף 

התעשיינים  בהתאחדות  המזון  חברות  איגוד 

את  לשפר  הפורום  מטרת  "לתת".  וארגון 

כולה  מזון בקרב תעשיית המזון  תהליכי הצלת 

סיוע  כדי  תוך  מזון,  בפסולת  להפחית  מנת  על 

תזונתי  ביטחון  מאי  הסובלים  באלו  ותמיכה 

וזקוקים לאותו מזון שאחרת מתבזבז מדי יום.

הזמן  את  לקחת  לעובדים  ומאפשרים  צורך, 

החולפת,  בשנה  להתנדב.  מנת  על  הדרוש 

שעות  מ-16,000  למעלה  העובדים  תרמו 

למיזמים קהילתיים.

מתנדבים למען כלל החברה בישראל
עובדים למען עובדים

בשנת 2015, חברה שטראוס ישראל לעמותת 

"קסם חברתי", שייעודה הוא להעביר מנטורינג 

לאנשים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך ולסייע להם 

להתמודד עם האתגרים מולם הם ניצבים בחיי 

היומיום. כחלק מהתכנית, עובדי שטראוס לקחו 

על עצמם תפקיד חדש – תמיכה בעובדים שלנו 

הזקוקים לליווי ותמיכה. 14 מנטורים מתנדבים 

משטראוס נפגשים מדי שבוע עם חניכיהם, עובדי 

החברה שלנו בישראל, על מנת להנחות, להכווין 

ולהדריך אותם. הקבוצה כולה נפגשת פעם בחודש 

עוברים  כדי לשתף בחוויות. המתנדבים שלנו 

הדרכה אישית וקבוצתית על מנת לתגבר את 

כישוריהם כמנטורים. זוהי תכנית ייחודית עבורנו, 

אשר מעצימה את העובדים לתמוך בעמיתיהם 

ובקהילה, תוך שיפור כישורים בינאישיים יקרי ערך, 

ופיתוח מערכות יחסים מתגמלות, כשהעובדים אשר 

נהנים מהתכנית לומדים להתמודד עם האתגרים 

הניצבים בפניהם . בשנת 2016 הוקמה קבוצה 

במפעל הממתקים בנצרת עלית.

רבות  חברתיות  פעילויות  מתקיימות  בשטראוס 

מאנשי  מאות  בהשתתפות  נוספות  ומגוונות 

אחת  דוגמא  היא  סינרגיה  תכנית  החברה. 

כחברים  בכירים  מנהלים  המשלבת  לתכנית 

של  מנהל  ועד  ראש  כיושבי  או  המנהל  בועד 

אשר  סינרגיה,  במסגרת  חברתיות.  עמותות 

עובדי סברה מתנדבים בפעילות בבית ספר מקומי בוירג'יניה

2013201420152016סוג השקעה )מיליוני ₪(

3.83.13.23.4תרומה כספית

56.55.86.6תרומת מוצרים )במחיר עלות(

32.52.72.5ערך שעות התנדבות עובדים וקשרי קהילה

11.812.211.712.5סה"כ במיליונים

קבצות שטראוס -
השקעה בקהילה 

)במיליוני ₪(
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יעדים סביבתיים לשנת 2017/2018 לפי חברות

צמצום ההשפעות 

הסביבתיות 

לטון מוצר 

)לעומת שנת 2016(

אנרגיה

2%
CO2e

16%
מים

5%
פסולת להטמנה

6%

צמצום ההשפעות 

הסביבתיות 

לטון מוצר 

)לעומת שנת 2016(

אנרגיה

2%
CO2e

3%
מים

2%
פסולת להטמנה

19%

הגדלת מיחזור מסנני ברי 

המים ב- 

10%  
 עד שנת 2018

 )לעומת שנת 2017(

הפחתת משקל האריזה 

של מוצרי מפתח ב- 

5%
עד שנת 2018

 )לעומת שנת 2017(

 הגעה לשיעור מיחזור של

40%
נורות ברי המים עד שנת 2018

הגנה

יישום טכנולוגיה חדשה 

לצמצום צריכת האנרגיה 

של  ברי המים ב- 

50%
ליום בשנת 2018

אנו מקיימים את מחויבותנו להגנה מירבית על הסביבה ולהפחתת השפעותינו על שינוי האקלים, 
ופועלים בגישה של זהירות מונעת, אשר בוחנת סיכונים פוטנציאליים עקב שינויי אקלים והזדמנויות 
להפחתתם. בכל הפעילויות שלנו, אנו חותרים לשימוש יעיל יותר במים ובאנרגיה, להפחתת פסולת 

ולהגדלת היקפי המיחזור.

שטראוס
קפה

שטראוס
מים

שטראוס
ישראל

סברה-
אובלה

מעורבות ביוזמה לאיתור 

ספקים ומקורות אספקה  

אתיים לרכש קפה

שמירה על רמת הביצועים 

או שיפורה בתחומי אנרגיה, 

מים ופסולת להטמנה 

לעומת שנת 2016  הסביבה על
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ביצועים סביבתיים

מכלול 1)תערובת דלק וגז(         מכלול 2 )חשמל נרכש(        סה"כ )מכלול 1+2(

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2016

2015

2014

2013

2012

כולל כל הפעילויות פרט לאובלה באוסטרליה ובמקסיקו.	 
לטון מוצר מחושב עבור פעילויות הייצור בלבד: שטראוס ישראל, שטראוס 	 

קפה, סברה.
גזי החממה שנכללו בחישוב Coe2 הם: פחמן דו-חמצני, מתאן וחמצן דו-	 

 IPCC Emissions Factor  חנקני. פקטורי פליטת דלק נלקחים מבסיס הנתונים
Database)הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים(. פקטורי פליטת חשמל עבור 
ישראל, גרמניה ורומניה נלקחים מרשתות החשמל הארציות. כל יתר פקטורי 

פליטת חשמל הם בהתאם לפרוטוקול גזי חממה.
איננו קונים חימום, קירור או קיטור, ואיננו מוכרים חשמל, חימום, קירור או 	 

קיטור.
שימוש באנרגיה מביומסת קפה וביוגז מטיפול בשפכים מדווח כאפס פליטות.	 

שימוש באנרגיה )MJ( )מגה ג'אול(

שימוש באנרגיה לטון מוצר
)GJ( )ג'יגה ג'אול(

פליטות גזי חממה לטון מוצר 
)CO2e טון(

)CO2e פליטת גזי חממה )טון

מכלול 2 

מכלול 1       

מכלול 1      מכלול 2      סה"כסה"כ

מכלול 1      מכלול 2      סה"כ
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Significant spills

20162015201420132012

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2016 2015 2014 2013 2012
00001,084דישון

9,6297,63810,2567,09614,651מיחזור

47,72854,19875,02877,29847,702שימוש חוזר

15,37112,37417,71615,93911,216הטמנה

72,72874,210103,000100,33375,800סה"כ פסולת

2012

2014

2013

2016

2015

שאיבת מים
)אלפי מ"ק(

שאיבת מים
)מ"ק לטון מוצר(

פסולת 
)טון(

פסולת 
)טונות לטון מוצר(

סה"כ
פסולת 

)טון(

מים שנשאבו 
ממי תהום

מים שנשאבו 
מרשות המים 

העירונית

סה"כ מים 
שנשאבו

כולל כל הפעילויות פרט לאובלה באוסטרליה ובמקסיקו.	 
לטון מוצר מחושב עבור פעילויות הייצור בלבד: שטראוס ישראל, שטראוס קפה, סברה.	 
סה"כ פסולת כולל כמות קטנה מאד )70< טון( של פסולת מסוכנת, אשר מועברת להטמנה.	 
כלל הזרמות המים מבוצעות למתקני טיפול.	 
אין גופי מים משמעותיים, שהם מושפעים ממים הניגרים ממפעלי הייצור שלנו. 	 

סה"כ שאיבת מים
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יעילות משאבים
כל המפעלים והפעילויות הלוגיסטיות שלנו עורכים שינויים תוספתיים בפעילותם היומיומית 

במטרה לשפר את יעילות המשאבים שלנו ואת טביעת הרגל האקולוגית שלנו באופן כללי.

הפחתת פסולת בצפת 
55% הפחתה בכמויות הפסולת להטמנה במפעל שלנו בצפת

בשנת 2016, מפעל שטראוס קפה בצפת הגדיל את כמויות הפסולת למיחזור בעקבות 

יצאה  המיחזור  להגדלת  נרחבת  תכנית  במפעל.  בפסולת  הטיפול  נהלי  כל  של  בדיקה 

 8 ומינוי  וכללה התקנת פחים להפרדת פסולת ברחבי האתר, הדרכות לעובדים  לדרך, 

מובילים סביבתיים. כמו כן, עדכנו את החוזים שלנו עם חברות מיחזור על מנת להבטיח 

את קיומן של הפרקטיקות המיטביות לטיפול בפסולת.

בשנת 2016, שטראוס מים המשיכה 

לעודד את לקוחותיה למחזר

כחלק מתקני התחזוקה והאיכות 

הקבועים לברים למים, הלקוחות 

שלנו נדרשים להחליף את המסננים 

 UV-מדי 6 חודשים, ואת נורות ה

מדי שנה. היות שחלפים אלו אינם 

מתפרקים באופן טבעי, יש לדאוג 

לסילוקם בדרך אחראית מן ההיבט 

הסביבתי. החל משנת 2015 אנו 

מספקים ללקוחות מערכת לניתוב 

חלפים משומשים לנקודות מיחזור 

ברחבי ארץ. בשנת 2016 אספנו 

קרוב ל-30 טון מסננים ונורות 

UV מאלפי לקוחות.

בועז בן-ארי, מנהל איכות, בטיחות ואיכות הסביבה במפעל הקפה בצפת

"עד כה, התכנית הזאת היא הצלחה פנומנלית. 
ציפינו ל-20% הפחתה בפסולת להטמנה – לא 

חלמנו שנוכל להגיע ליותר מ-50% בפחות משנה! 
זה מה שקורה כשגם ההנהלה וגם העובדים 

מקדישים את כל כולם כדי לגרום לשינוי לטובה."

מיחזור מסננים 
בשטראוס מים

בשנת 2016, שטראוס קפה הפחיתה את צריכת 

המים בגרמניה ב-20% לעומת שנת 2013

במפעל הקפה שלנו בגרמניה, הישגנו לראשונה 

בשנת 2016 חסכון לאורך שנה שלמה כתוצאה 

מהיוזמות שלנו במשך 4 השנים האחרונות לשפר 

את השימוש במים באופן שיטתי. יש לציין שהשימוש 

במים במפעל לייצור קפה מיובש בהקפאה הוא 

גבוה מעצם טבעו. המטרה שלנו הייתה להגביל את 

צריכת המים הכוללת שלנו, להפחית את כמויות 

השפכים ולהגדיל את מיחזור המים בתהליך. 

בעקבות תרגיל שכלל מיפוי של כלל זרימות המים 

והניקוז במפעל, יישמנו שינוי המאפשר למים 

לזרום בלולאה סגורה ולהתמחזר חזרה לתהליך 

הייצור במקום לזרום לניקוז, כמו גם אמצעי 

תמיכה נוספים. התוצאה הייתה שבשנת 2016, 

הפחתנו את צריכת המים הכוללת שלנו ב-20% 

לעומת 2013 – שיעור המתבטא ב-55,000 מ"ק 

לאורך השנה כולה. באותו זמן, הישגנו הפחתה 

בעלויות תהליך המים, כולל עיבוד ותובלה של 

שפכים, של 22% לטון מוצר בשנת 2016 לעומת 

2014, וכך זכינו להחזר ההשקעה שלנו בציוד 

ותהליכים חדשים תוך שנה, והוכחנו ששיפור 

יעילות המים הוא טוב גם לעסקים, וגם לסביבה.

שיפור טביעת הרגל המימית שלנו בגרמניה

26
59

NDKW ,מפעל הקפה בגרמניה

ירידה

פסולת להטמנה 
בשנת 2015 ל-

בשנת 2016

טוןמ-

טון
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קוד אתי לספקים בחברת סברה
בשנת 2016, סברה פרסמה קוד התנהגות 

לספקים אשר חל על ספקי החברה

כצעד נוסף להבטחת שרשרת אספקה אתית, 

סברה פיתחה ופרסמה קוד התנהגות עבור 

ספקיה בארה"ב. החוזים והזמנות הרכש 

הסטנדרטיים של סברה, המוצאים כיום 

לספקים, כוללים את קוד ההתנהגות, וספקי 

החברה מתבקשים לחתום ביחס להסכמתם 

למלא אחר הכללים. הן בסברה והן בפעילויות 

שלנו בישראל, כלל הספקים החדשים מאשרים 

את הסכמתם לקיים את הסטנדרטים האתיים.

קשובים לספקים שלנו
תכנית חדשה לשיפור היחסים עם ספקים 

בשטראוס ישראל

בשנת 2016, קיימנו בישראל בחינה מלאה 

של כלל נהלי שרשרת האספקה, העברנו 

הדרכות לאנשי הרכש שלנו וערכנו סקר 

בקרב 50 ספקים לקבלת תובנות, שיעזרו 

לנו לשפר את הפרקטיקות שלנו בשרשרת 

האספקה. כתוצאה מהמשוב שקיבלנו ערכנו 

מספר שינויים, כגון העמדת נקודת קשר יחידה 

המרכזת את כלל פניות הספקים למחלקת 

הרכש שלנו.

ממצאי סקרשרשרת
ספקים בשנת

2016
מהספקים חשים ששטראוס 

ישראל מתייחסת אליהם 
בהגינות ובהוגנות

מהספקים חשים 
שלשטראוס אכפת מהם

חשים ששטראוס
קשובה להם

84%82%

92%

הייצור  למפעלי  המספקים  ספקים,  מ-14,000  למעלה  עם  קשורה  שלנו  הגלובלית  האספקה  שרשרת 
רוב הייצור מתקיים  כ-7.5 מיליארד ש"ח מדי שנה.  ושירותים בערך כולל של  שלנו מרכיבים, סחורות 
ב-26 המפעלים שלנו ברחבי העולם, אשר נתמכים על ידי מערך של פעילויות אחסון, לוגיסטיקה והפצה, 

שמספק את המוצרים ללקוחות.
 לאורך שרשרת אספקה מורכבת זו, אנו שואפים להבטיח יחסים הוגנים ואחראים עם הספקים שלנו, רכש בר 
קיימא ואתי של רכיבי המזון שאנו מייצרים, של חומרי גלם נוספים וחומרי אריזה, כמו גם לקיים את הסטנדרטים 

הגבוהים ביותר של זכויות אדם בכל פעולותינו הפנימיות והחיצוניות כאחת.
 כל מוצרי המזון שלנו בכל מדינה ומדינה כפופים לקווים מנחים רגולטוריים מחמירים, כולל אלו החלים על סימון 
רכיבי המוצרים ומידע תזונתי. אנו מיישמים את התקנות הרלוונטיות במלואן, ובמשך השנה האחרונה לא 

התרחשו כל אירועי אי-ציות, אשר הביאו להטלת קנסות או סנקציות.

אתית אספקה
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גיוון בשרשרת האספקה
בישראל, צוותי הרכש שלנו ממשיכים לשקוד על איתור וגיוס ספקים קטנים ועסקים בבעלות 

נשים, או על הרחבת הקשרים שלנו עם ספקים קיימים דומים.

גרגרי חומוס אורגניים בסברה
בפעם הראשונה בארה"ב – סברה תרכוש 

Iגרגירי חומוס אורגניים מגידול מקומי

"יש לי עניין רב בקידום 
ספקים קטנים וכאלה 

שבבעלות נשים בשטראוס. 
אני מאמין שזה משפר 
את שרשרת האספקה 

שלנו, ובו זמנית תורם 
תרומה רבת ערך לכלכלה 

המקומית. קשה לזהות 
עסקים כאלה, ולכן 

אנחנו פורשים רשת 
רחבה ומפגינים גמישות 
בכדי להתאים את עצמנו 

לצרכים שונים."

עסקים בבעלות נשים: 
הוצאה בסך כולל של 
כ- 90 מיליון ₪ אצל 

262 ספקיות

עסקים קטנים: 
הוצאה בסך 

כולל של 517 
מיליון ₪ אצל 

408 ספקים

2016, סברה החלה בשיתוף פעולה  בשנת 

עם קואופרטיבים מקומיים בארה"ב לפיתוח 

היכולת לגדל גרגירי חומוס אורגניים. עד כה, 

למעלה מ-3,000 דונם אדמה לגידולי חימצה 

אושרו כאורגניים – כ-2.5% מסך כל הכמות 

הדרושה לסברה. הקציר הראשון של חומוס 

אורגני בארה"ב יתקיים בסתיו 2017.

הזדמנויות עבודה לאנשים עם מוגבלויות

אובלה אוסטרליה עובדת באופן קבוע עם חברת 

בדפורד, עסק חברתי המעסיק אנשים אשר חיים 

עם מוגבלויות לצרכי אריזה. עובדי בדפורד עוזרים 

לארוז מחדש קרקרים וממרח גואקמולה באריזות 

המתאימות ללקוחות. במשך 3 השנים האחרונות, 

אובלה ובדפורד יצרו הזדמנויות תעסוקה ללמעלה 

מ-100 אנשים בעלי מוגבלויות.

בישראל, הקבוצה התקשרה עם חברת המשקם, 

אשר מעסיקה אנשים עם מוגבלויות, לאריזת 

מוצרי הקבוצה במפעליה. כיום, כ-100 עובדים 

מועסקים ב-4 מפעלים של המשקם ומרכיבים 

אריזות שונות למוצרי שטראוס כגון קפסולות 

קפה, חבילות שי ומארזים.

העסקת אנשים עם מוגבלויות

 3,000

משה ריעני, סמנכ"ל שרשרת 
אספקה, שטראוס ישראל

תוצאות מאמצי גיוון 
ספקים בשטראוס ישראל 

בשנת 2016:
עד כה,

למעלה מ-

דונם אדמה לגידול
חומוס אושרו 

כאורגניים
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דגש על 
קיימות ברפתות 
העובדות איתנו
את  מקרוב  מלווה  ישראל  שטראוס 

הרפתנים עמם אנו עובדים, בכדי להבטיח 

קיימות במשקים שלהם

במשך השנים ביצענו שינויים משמעותיים 

אצל הרפתנים שלנו, כגון שיפורים בתכנון 

הרפתות, הגדלת מרחב המחייה של 

הפרות והפחתת שיעורי דלקות העטין. 

בשנת 2016, החלטנו לעלות מדרגה. 

מיפינו את תהליכי הרפתנות שלנו 

ותיעדפנו חמישה תחומים שיש לטפל 

בהם בשנתיים הקרובות, במטרה לשפר 

את רווחת בעלי החיים ואת איכות החלב:

שיפור 
המזון לפרות

על ידי החלפת מזון 
מיובא במזון טבעי לבעלי 
חיים ממקורות מקומיים 

מוכרים.

צמצום
בידוד עגלים

 לזמן המזערי, במקום
 בידודם למשך שבועות.

מדידת פליטת 
גזי החממה

 ברפתות שלנו על ידי ניתוח 
מחזור חיים ובדיקת נקודות 

ההשפעה המרכזיות.

הפסקת הנוהג 
של סימון פרות

אנו מקיימים קשרים קרובים 
ארוכי טווח עם 60 הרפתנים 

שלנו בישראל, ומתגמלים 
אותם עבור איכות וביצועים 
טובים ועקביים מול ביקורות 
תהליכים ומוצרים רבעוניות.

בשנת 2016, שטראוס ישראל הצטרפה ליוזמה 
גלובלית המקדמת קיימות בענף המחלבות 

)Dairy Sustainability Framework (DSF – פלטפורמה 
ליצרנים העוסקים בעיבוד מוצרי חלב, לרפתנים 

ולארגונים נוספים, שחבריה מאמצים ומקדמים את 
הקריטריונים לקיימות ומדווחים על התקדמותם מדי 

שנה. מסגרת ה-DSF פותחה כחלק מה-
)Global Dairy Agenda for Action (GDAA במטרה 

להגדיר מטרות כוללניות וליצור תיאום במגזר החלב 
ברמה הגלובלית בדרך לקיימות. שטראוס גאה להיות 

החברה הראשונה בישראל שהצטרפה ליוזמה זו.

מיישרים קו עם הפרקטיקה 
המיטבית הגלובלית

צמצום השימוש 
באנטיביוטיקה

על ידי החלת גישה בררנית לגבי אותן 
תרופות אנטיביוטיות, הידועות כמזיקות 

בטווח הארוך. החלת הגישה הסלקטיבית 
לשימוש באנטיביוטיקה נדרשת אך ורק 

בתקופה בה הפרה לפני המלטה ואיננה 
נותנת חלב כלל. זאת מכיוון שכל החלב 

שמגיע למחלבה ממילא אינו מגיע מפרות 
שנתונות תחת טיפול אנטיביוטי ואנו אף 

מבצעים בדיקה קפדנית בעת קבלת כל ליטר 
חלב על מנת לוודא כי אכן אין אנטיביוטיקה 

בחלב הנכנס לעיבוד במחלבה.
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מחויבות לנשים 
בשרשרת האספקה 

של שטראוס קפה
בשנת 2016, שטראוס קפה החלה ליישם מחויבות 

רב-שנתית, אשר מקיפה פרויקטים רבים ומדינות 

רבות, לתמיכה בנשים מגדלות קפה ולקידום שוויון 

מגדרי באפריקה, באסיה ובאמריקה הלטינית. 

יוזמה זו נועדה להעצים את מגדלות הקפה על ידי 

מתן תשתיות, נכסים ממשיים והדרכה, בכדי לסייע 

להן להגיע לתפוקות ולאיכות משופרות, להעצים 

את תחושת המסוגלות והביטחון העצמי שלהן 

ולשפר את הכנסתן השנתית. תמיכה במגדלות 

הקפה היא אחד האמצעים להשגת שיפור בשגשוגם 

של קהילות ואזורים שלמים.

כאחת מקונות הקפה הירוק הגדולות בעולם, 

שטראוס מאמינה שבכוחה לעשות הבדל. מינוף 

המשאבים וכוח הקנייה שלנו משרת את הייעוד 

שלנו על ידי העצמת נשים, תמיכה בכלכלות 

והבאת קפה משובח לצרכנים שלנו.

התחייבנו להתקשר ב-6 שותפויות עם קואופרטיבים 

לגידול קפה בבעלות נשים ובפרויקטים אשר 

מקדמים שוויון מגדרי, עד סוף שנת 2017 ועמדנו 

ביעד זה. בכל אחת מהשותפויות, אנו משפרים 

את היכולות והקיבולת של מגדלות הקפה על ידי 

מתן טכנולוגיה, משאבים וידע בהתאם לצרכים 

הדחופים ביותר של המגדלות. הקפה הנרכש 

מהשותפויות הללו ישמש במותגים המובילים של 

 MK Café, שטראוס קפה כדוגמת קפה עלית, 

Doncafé , אמבסדור ועוד.

הונדורס

2861,200
 

מקצת מן השותפויות הפעילות כיום*:

שטראוס קפה 
תרמה למכונה 
לייבוש פולים 

להגדלת 
התפוקה.

שטראוס קפה 
משקיעה בציוד 
לעיבוד קפה על 

מנת לשפר את 
איכות הקפה.

שטראוס קפה 
מממנת את 

חידושן של תחנות 
לשטיפת קפה לשם 

הגדלת התפוקה.

* בעת פרסום דוח זה, סה"כ 6 חוות של מגדלות קפה פועלים במסגרת יוזמה זו של שטראוס קפה. לשלושה המתוארים לעיל הצטרפו גם חוות מסלבדור, אוגנדה וקולומביה.

מגדלות
קפה

מהחווה
למדף

300
מגדלות 

קפה
מגדלות
קפה

קונגוויאטנם

 יצירת קשר ישיר בין
 הצרכנים שלנו לבין

 מקור הקפה שלנו –
 זוהי הדרך החדשה
־שלנו לשפר את שרש

רת הערך בקפה
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בשנת 1993, קבוצת נשים יסדה את COMUCAP להעלאת המודעות ולקידום זכויות הנשים. כיום, 286 

נשים עובדות בייצור קפה וצמח האלווי )aloe(. השותפות שלנו הינה מיזם משותף עם חברת מולינוס דה 

הונדורס ))MdH, חברה מקומית העוסקת בסחר בקפה, מקבוצת Volcafe. ארגון הבריאות העולמי סימן 

את הונדורס כמדינה אלימה בעלת השיעורים הגבוהים ביותר של התעללות בנשים. הקואופרטיבים מהווים 

חבל הצלה חיוני לנשים, כשהם מציעים ייעוץ, חינוך, הדרכה עסקית וגישה לאשראי, ובכך מאפשרים 

לנשים לפרנס את משפחותיהן. למעלה מ-36% מאזרחי המדינה חיים בתנאי 'עוני כפרי קיצוני', על פי 

הגדרת הקרן הבינלאומית לפיתוח חקלאי. תמיכה בנשים באמצעות השקעה בקואופרטיבים מאפשרת 

להן לשפר את תנאי החיים של משפחותיהן ושל הקהילה כולה.

"בניית יכולות הנשים בוייטנאם" היא תכנית, אשר תומכת ב-300 מגדלות קפה – אלמנות, 

נשים בודדות, בנות מיעוטים ונשים בעלות הכנסה נמוכה/נטולות הכנסה, במטרה 

לסייע להן להגיע לעצמאות כלכלית. התכנית היא מיזם משותף של חברת הסחר בקפה 

ACOM וחברה מקומית, ובמסגרתה הנשים ילמדו טכניקות חדשות וכישורים, שיסייעו 

להן לשפר את תפוקות הקפה ולנהל את העסקים הקטנים שלהן. וייטנאם היא כיום 

היצרנית והיצואנית המובילה בעולם של קפה מזן רובוסטה, שבו נעשה שימוש רחב 

בייצור קפה נמס, ומתן אפשרות לנשים למלא תפקיד בכלכלת הרובוסטה מהווה דרך 

משמעותית לשיפור הפרנסה של כולם.

"שיקום תקוות הנשים" )Rebuilding Women’s Hope – RWH( הוא ארגון מקומי, אשר 

תומך ב-1,200 מגדלות קפה בעיר בוקאוו. RWH פועל לשיקום התקווה והכבוד של נשים 

במדינה, בה הנשים נתונות תדיר לסכנת אלימות. השותפות שלנו היא מיזם משותף עם 

 ,SHIFT Social Impact Solutions אשר מעבדת ומייצאת קפה, ועם חברת ,Coffeelac חברת

אשר מתמקדת בשרשרת אספקה אחראית ובהעצמתן הכלכלית של נשים. לימוד נשים 

להשביח את עסקי הקפה שלהן משפר את מעמדן של נשים רבות בקונגו באופן ניכר.

בשנה הקרובה אנו מתכננים לפתח שותפויות עם קואופרטיבים 

נוספים בעולם ועל ידי כך, לסייע למאות מגדלות קפה נוספות.

אודות מגדלות קפה בהונדורס

אודות מגדלות קפה בויאטנם 

אודות מגדלות קפה בקונגו 

ומה הלאה?
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"לא מדובר רק בקפה. 
פגשנו את הנשים שהן 
חברות בקואופרטיבים. 

אנחנו רואים שלא רק 
שאנחנו עוזרים להן 

לגדל קפה, אנחנו 
עוזרים להן לפתח את 
תחושת הערך העצמי 

שלהן. זה מגביר 
את הביטחון שלהן 

בתפוקת הקפה שלהן, 
אבל גם את הביטחון 
העצמי שלהן כנשים 

חזקות ובעלות יכולת, 
שמסוגלות להתמודד 

עם כל אתגר."

"אנחנו מספקים לקואופרטיבים של הנשים את הדברים להם הם הכי זקוקים, ועל ידי כך, 
אנחנו יוצרים ערך מוסף, שהוא מעבר לקהילות שלהן. בטווח הארוך, אנחנו שואפים לשתף 
פעולה עם מספר קואופרטיבים וחוות של נשים במדינות שונות. זוהי הדרך שלנו להתמודד 

עם הצרכים ארוכי הטווח האמיתיים של תעשיית הקפה ובו-זמנית, להשפיע לטובה על 
חייהם של אנשים." 

כלכלות 
טובות יותר

תמיכה בחקלאיות מובילה 
ל-30% שיפור בתפוקות ועל 

ידי כך, להעלאת הערך הכלכלי 
של יבולי הקפה ולהאצת 

הכלכלות המקומיות.

שוויון הזדמנויות
בענף הקפה, למרות שנשים 

עושות 70% מהעבודה 
בשדות, לרוב הן מחזיקות 
ב-15% מהבעלות בלבד.

איכות קפה משופרת
נשים עושות את רוב העבודה 
המשפיעה על איכות הקפה, 

כך שהשקעה בנשים היא 
השקעה באיכות

בשנת 2016, רכשנו 7,900 
טון של קפה ירוק שאושר 
על ידי פלטפורמת הקפה 
הגלובלית, כמות אשר מייצגת 
13% מסך כל רכש הקפה 
2017, ארגון  שלנו. בשנת 
וכך   ,IDH עם  התמזג   4C
נוצרה פלטפורמת הקפה 
 Global Coffee( הגלובלית
Platform – GCP(. שטראוס 
 ,GCP-קפה היא חברה ב
והתחייבנו להמשיך ולרכוש 
קפה בר קיימא מארגון זה 
במטרה לעודד את הכלכלות 

של קהילות מקומיות.

ממשיכים
 לרכוש

 קפה ירוק

סלין באנינו, סמנכ"לית שיווק, 
שטראוס קפה

עמיר לוין, סמנכ"ל תפעול, שטראוס קפה

קהילות בריאות יותר
כשנשים שולטות בהכנסה 

המשפחתית, 90% מההכנסה 
מוצאים על משפחותיהן, כולל 

בריאות ותזונת הילדים. בדרך כלל, 
40% בלבד מהכנסות הגברים 

מוצאים על המשפחה

ההשפעות המוכחות של 
תמיכה במגדלות קפה:
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un GlOBAl COmPACT  
UNGC( UN GLOBAL COMPACT( היא יוזמת מדיניות אסטרטגית של האו"ם, 

המעודדת חברות עסקיות ברחבי העולם לדבוק בעשרה עקרונות לעסקים 

אחראיים אשר מתייחסים לזכויות אדם, לתקנים בעבודה, להגנת הסביבה 

ולמניעת שחיתות. קבוצת שטראוס משתתפת ביוזמת ה- UNGC מאז שנת 2008.

UNGC-הצהרת המשך תמיכה ב
 UN-בשם קבוצת שטראוס, הנני מאשר את ההשתתפות המתמשכת שלנו ב

GLOBAL COMPACT. אנחנו מתחייבים לקיים ולקדם את עשרת העקרונות של 

ה-UNGC ולתמוך ביעדים הרחבים של מטרות חברתיות, הומניטריות וסביבתיות. 

אנחנו מאשרים את כוונתנו להמשיך ולדבוק בעקרונות הללו ולקדמם בחברות 

שלנו ועם שותפינו העסקיים. אנו נדווח מדי שנה על התקדמותנו במסגרת דיווחי 

הקיימות השנתיים שלנו, המופיעים באתר האינטרנט של הקבוצה.

גדי לסין

נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס 

העמדה שלנומדד GRIעקרונות הגלובל קומפקט

על עסקים לתמוך ולכבד 1

את השמירה על זכויות אדם 

בינלאומיות מוצהרות

• היבט
   זכויות אדם

כיבוד זכויות האדם הוא ערך ליבה בקבוצת שטראוס. אנו מנהלים את 

העסקים שלנו באחריות על פי הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר, 

לרבות יחס של כבוד לכל בני האדם באשר הם והכרה בזכויותיהם. אנו 

מיידעים את הספקים שלנו בדבר הסטנדרטים שלנו לעניין זכויות אדם 

ומעודדים אותם לאמץ סטנדרטים דומים.

על עסקים להבטיח שהם אינם 2

שותפים להפרת זכויות אדם

• היבט זכויות אדם
• היבט קהילות   

   מקומיות

על עסקים לכבד את חופש 3

ההתאגדות של עובדיהם ולהכיר 

בזכותם לניהול מו"מ קיבוצי

• היבט חופש  
   ההתאגדות ומו"מ   

   קיבוצי
• היבט יחסי

    עובדים/הנהלה

אנחנו מכבדים את זכויות העובדים לחופש התאגדות. אנחנו מקיימים עם 

העובדים מערכת יחסים המושתתת על שיתוף פעולה ומכבדים את זכויותיהם.

על עסקים לתמוך במיגור עבודת 4

כפייה על כל צורותיה

אנו מתנגדים לעבודה בכפייה. כל עובדי שטראוס מועסקים בהתאם • עבודות כפיייה

להוראות החוק ומרצונם החופשי.

על עסקים לתמוך בביטול בפועל 5

של עבודת ילדים

אנחנו מכבדים את זכויותיהם של ילדים ותומכים בהן. אנחנו לא מעסיקים • העסקת ילדים

ילדים בכל חלק שהוא בעסקים שלנו.

על עסקים לתמוך במיגור אפליה 6

בהעסקה ובעבודה

• נהלי העסקה     
   ועבודה הוגנת

אנחנו מקיימים מדיניות של שוויון הזדמנויות כלפי עובדים חדשים וקיימים 

בכל הנוגע לעבודתם בקבוצת שטראוס.

על עסקים לתמוך בגישה 7

המבוססת על עיקרון הזהירות 

המונעת נוכח אתגרים סביבתיים

אנו מקיימים פרקטיקות שהן מכוונות להגנה על הסביבה בכלל הפעילות • היבטיים סביבתיים

שלנו, וקבענו יעדים לצמצום השפעותינו על הסביבה. אנו שואפים להנעת 

תהליכים אלו לרוחב ולאורך שרשרת האספקה שלנו, ופועלים לאיתור 

טכנולוגיות מזון אשר תומכות באספקת מזון יעילה ובהפחתת בזבוז מזון. על עסקים להתחייב ליוזמות 8

להגברת האחריות הסביבתית

• היבטיים סביבתיים

על עסקים לעודד פיתוח והפצה 9

של טכנולוגיות ידידותיות 

לסביבה

• היבטיים סביבתיים

על עסקים לפעול נגד שחיתות 10

על כל צורותיה, לרבות סחיטה 

ושוחד

• היבט מניעת 
   שחיתות

• היבט מדיניות 
   ציבוריות

אנחנו מחויבים לנהוג ביושרה ולפעול נגד שחיתות על כל צורותיה.
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GRI השמטהעמודגילויתקן

 :GRI 102
גילויים כלליים

2016

10שם הארגון102-1

10פעילויות, מוצרים ושירותים102-2

10מקום מושבו של מטה הארגון102-3

10מדינות הפעילות102-4

10בעלות ומבנה משפטי102-5

10שווקים אותם משרת הארגון102-6

10היקף הארגון102-7

45מידע על עובדים102-8

64שרשרת אספקה102-9

5שינוים מהותיים102-10

56עיקרון הזהירות המונעת102-11

76, 69, 17, 11יוזמות חיצוניות102-12

11חברות בארגונים102-13

8הצהרת מנהל בכיר102-14

11ערכים, עקרונות, סטנדרטים102-16

11מבנה הממשל התאגידי102-18

20רשימת קבוצות מחזיקי עניין102-40

45הסכמים קיבוציים102-41

20זיהוי ובחירת מחזיקי עניין102-42

20יצירת מעורבות בקרב מחזיקי עניין102-43

20נושאי עניין מרכזיים שהועלו על ידי מחזיקי עניין102-44

5ישויות כלולות102-45

5תכני הדוח וגבולות נושאים102-46

20רשימת נושאים מהותיים102-47

5הצגה מחדש של נתונים102-48

5שינויים בדיווח102-49

5תקופת דיווח102-50

5תאריך הדוח האחרון102-51

5מחזור הדיווח102-52

5איש קשר102-53

102-54 GRI -5דיווח בהתאם למדדי ה

102-55 GRI -78אינדקס התוכן של ה

5אימות חיצוני102-56

גישת תקן/ מדד GRIעדיפות מהותית
ההנהלה עמ'

השמטהעמודגילוי GRI ספציפים

אורח חיים בריא

 :GRI 201
ביצועים כללים

 :101-1-3
עמוד 15

201-115: ערך כלכלי מיוצר ומחולק

  :GRI 203
השפעות כלכליות 

עקיפות

:101-1-3

עמוד 32, 33, 

70 ,64 ,43

203-2: השפעות כלכליות
 עקיפות משמעותיות

,32-37

43 ,66 ,70

 :GRI 413
קהילות מקומיות

 :101-1-3
עמוד 54

413-1: פעילויות בהן קיימת מעורבות 
בקהילה המקומית

54-55

הפחתת צריכת 
משאבים בשרשרת 

האספקה שלנו

 :GRI 302
אנרגיה

:101-1-3
 עמוד 56

302-158 : שימוש באנרגיה 

302-359 : עצימות אנרגטית 

 :GRI 305
פליטות

:101-1-3
 עמוד 56

305-158 : פליטת גזי חממה ישירות )מכלול 1(

305-258 : אנרגיה-פליטת גזי חממה יעקיפות )מכלול 2(

305-459 : עצימות פליטת גזי חממה

305-682 : פליטת חומרים מדללי אוזון 

 ,)NOX( 305-7 : פליטות תחמוצות חנקן
תחמוצות גפרית )SOX( ואחרות

82

 :GRI 303
מים

:101-1-3
 עמוד 56

303-161 : שאיבת מים לפי מקורות

:GRI 306
קולחין ופסולת

:101-1-3
 עמוד 56

306-182 : הזרמת מים 

306-261 : פסולת לפי סוגים ואופן טיפול

306-361 : שפיכות משמעותיות

306-561 : גופי מים מושפעים מהזרמות

סימון מוצרים
ברור ושיווק

אחראי

:GRI 417
שיווק וסימון

:101-1-3
 עמוד 64

417-164 : דרישות לעניין מידע וסימון מוצרים ושירותים

417-364 : אי קיום תקנות לעניין תקשורת שיווקית

רכש ושרשרת 
אספקה אתיים

 :GRI 205
מניעת שחיתות

:101-1-3
 עמוד 19

205-319 : מקרי שחיתות שאומתו ופעולות שננקטו

 :GRI 414
הערכת ספקים בהיבט 

החברתי

:101-1-3
 עמוד 65

414-1 : ספקים חדשים שסוננו על פי 
קריטריונים חברתיים

65

גיוון בכל מה 
שאנחנו עושים

 :GRI 405
גיוון ושוויון הזדמנויות

:101-1-3
 עמוד 46

46, 45, 405-111 : גיוון בגופי ממשל ועובדים

405-247 : יחס בין שכר בסיס ותגמול נשים וגברים

יוזמת הדיווח העולמית- אינדקס תוכן
אינדקס התוכן של ה-)GRI )Global Reporting Initiative: גילויים כלליים

אינדקס התוכן של ה-GRI: גילויים כלליים
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השקעה בעובדים 
ופיתוחים

 :GRI 401
תעסוקה

:101-1-3
 עמוד 42

401-180 : גיוס עובדים  חדשים ותחלופות עובדים

 :GRI 404
הדרכה וחינוך

:101-1-3
 עמוד 42

404-145 : ממוצע שעות הדרכה

51, 50, 404-248 : תכניות לשדרוג כישורי עובדים

404-351 : עובדים אשר עוברים הערכות ביצועים

בריאות, בטיחות 
ורווחת העובדים

 :GRI 403
בריאות ובטיחות 

תעסוקתית

:101-1-3
 עמוד 52

403-2 : סוגי פגיעות ושיעורי פגיעות, מחלות 
תעסוקתיות, ימים אבודים, היעדרויות ומקרי מוות

52 ,53

טבלאות נתונים
GRI 102-8: עובדים לפי אזורים גיאוגרפיים ומגדר

GRI 401-1: שיעורי גיוס ותחלופת עובדים לפי אזורים גיאוגרפיים )2016(

GRI 404-3:  הערכות ביצועים לפי קטגוריות עובדים ומגדר

GRI 403-2:  שיעור פגיעות ל-100 עובדים

GRI 403-2:  שיעור ימי עבודה אבודים ל-100 עובדים

)MJ( מקורות עיקריים לצריכת אנרגיה ישירה לפי סוגים :GRI 302-1

GRI 401-1:  שיעורי גיוס ותחלופת עובדים לפי גיל  )2016(

2013201420152016

סה"כנשיםגבריםסה"כנשיםגבריםסה"כנשיםגבריםסה"כנשיםגברים

3,3001,6825,0123,7671,8985,6653,8501,9705,8204,0422,1066,148אמריקות

2,8062,5885,3942,8962,5975,4932,4852,3094,7942,8782,7845,662ישראל

9946881,6629776571,6349506781,6289056441,549אירופה

7,1304,93812,0687,6405,15212,7927,2854,95712,2427,8255,53413,359סה"כ

סה"כ קבוצהאמריקותישראלאירופה

עובדים
 חדשים

עובדים
 שעזבו

עובדים 
חדשים

עובדים
 שעזבו

עובדים 
חדשים

עובדים 
שעזבו

עובדים 
חדשים

עובדים 
שעזבו

1.6%0.8%4.9%3.3%3.5%3.3%10.9%7.4%נשים

1.6%1.5%4.6%4.4%6.7%6.2%12.9%12.0%גברים

3.1%2.3%9.5%7.7%10.2%9.5%23.7%19.5%סה"כ

סה"כ קבוצהגילאי 50 ומעלהגילאי 30-50עד גיל 30

עובדים
 חדשים

עובדים
 שעזבו

עובדים
 חדשים

עובדים
 שעזבו

עובדים
 חדשים

עובדים
 שעזבו

עובדים
 חדשים

עובדים
 שעזבו

5.3%3.5%4.9%3.3%0.7%0.6%10.9%7.4%נשים

7.1%5.5%5.3%5.7%0.5%0.9%12.9%12.0%גברים

12.4%9.0%10.2%9.0%1.1%1.5%23.7%19.5%סה"כ

201320142016

נשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגברים

15%20%16%22%13%14%מי שאינם מנהלים

65%71%64%69%66%69%מנהלי דרג ביניים

61%78%91%86%94%75%מנהלים בכירים

23%28%23%28%20%21%סה"כ לפי מגדר

2013201420152016

4.713.484.713.76ישראל

1.752.921.471.16אירופה

4.912.372.581.55אמריקות

4.542.913.382.44סה"כ

2013201420152016

57.7954.0077.5165.75ישראל 

65.1287.2857.4015.75אירופה

140.8075.0847.4624.24אמריקות

94.9866.4960.7540.85סה"כ

20122013201420152016

540615859ביומסה / ביו דלקים

13914111094113בנזין

281298247246245גפ"מ

30751733ביומסת קפה

)fuel( 9692146179174דיזל

162134909094מזוט

422592617575555גז טבעי
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)CO2e מקורות עיקריים לפליטות אנרגיה ישירה )טון  :GRI 305-1

)CO2e פליטות חומרים מדללי אוזון )טון :GRI 305-6

)CO2e( פליטות מזהמי אוויר אחרים  :GRI 305-7

GRI 306-1:  הזרמת מים )טון(

| 8283  |
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20122013201420152016

18,27919,35216,01915,54315,485גפ"מ

9,8169,9127,7616,7888,055בנזין

)fuel( 7,2346,91410,89813,47012,945דיזל

12,62010,4636,9926,9877,329מזוט

23,29932,71234,07834,63835,666גז טבעי

201420152016

R-226,14511,3054,977

R-12000

R-134A673585128

424A10520

407C172823

5079,6036,7150

R-410A116117181

16,65818,7535,309סה"כ מדללי אוזון

2013201420152016

NOX110446376

SO215110410597

PM26141617

CO32435244

318204236235סה"כ

2013201420152016

TSS662457360538

COD2,2842,1141,4791,789

BOD1,0637919921,123

4,0093,3622,8313,450סה"כ

תודה רבה!
אנחנו מודים לכם על התעניינותכם בדוח הקיימות שלנו. מאד נשמח לקבלת המשוב שלכם, אשר יסייע לנו במתן 

מענה מדויק יותר לצרכים שלכם. אנא בקרו גם באתר שלנו בכתובת :

www.strauss-group.com  שם תוכלו למצוא מידע נוסף וכן את בלוג הקיימות שלנו, אותו אנחנו דואגים 

לעדכן באופן שוטף.

אנחנו מודים לכל אנשי שטראוס, אשר תורמים באופן שוטף לעסקים ולביצועי הקיימות שלנו, על עבודתם 

הקשה, על הלהט ועל המחויבות שלהם, וכן ליותר ממאה עובדים שתרמו תכנים ספציפיים לדוח קיימות זה.

 תודותינו נתונות ל:

ביונד ביזנס בע"מ – איליין כהן ואיריס רקוביצקי )כתיבה ותוכן(

שר יעוץ והדרכה בע"מ )נתונים סביבתיים(

סטודיו מרחב )עיצוב גרפי(

לינדה גיטר )תירגום ועריכה(

למתן משוב על דוח זה
אנא צרו עמנו קשר: דניאלה פרוסקי-שיאון, מנהלת קיימות ותקשורת פנים גלובלית, קבוצת שטראוס :  

daniela.sion@strauss-group.com

למידע נוסף אודות קבוצת שטראוס

WWW.STRAUSS-GROUP.COM

http://www.strauss-group.com
http://www.strauss-group.com
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