מסמך מדיניות –
קיימות סביבתית
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מבוא
כיצרנית אחראית של מזון ,משקאות וברי מים מתקדמים בפריסה עולמית ,אנו פועלים מתוך כבוד לסביבתנו הטבעית ושואפים למזער את
השפעותינו על שינויי האקלים ועל צריכת המשאבים הגלובלית .אנו מאמינים כי ביכולתנו לתרום לצמיחה של העסק שלנו ולמלא את צורכי
לקוחותינו ,ובה בעת לשלוט בהשפעות הסביבתיות של פעילותנו .חשוב לציין כי צרכנינו ,עובדינו ורבים אחרים מצפים מאיתנו ,כאזרחים
וכעובדי חברה אחראיים ,לדאוג לכדור הארץ כדי שאנו והדורות הבאים נוכל להמשיך ולשגשג .אנו מדווחים באופן ציבורי על הביצועים שלנו
בתחום הסביבה זה למעלה מעשור ,ונמשיך לעשות כן.
מסמך מדיניות הקיימות הסביבתית של קבוצת שטראוס מתאר את האופן שבו אנו מיישמים את ערכי הקיימות הסביבתית שאנו דוגלים בהם,
ומשמש הצהרת מחויבות מצד הנהלת קבוצת שטראוס ומנהליה הבכירים ביותר; זהו קו מנחה למנהלים ולעובדים בעסק שלנו והתחייבות
כלפי עובדינו ,שותפינו העסקיים ,הספקים שלנו ויתר האנשים שעימם אנו באים במגע.

תחולה
מסמך מדיניות הקיימות הסביבתית שלנו חל על כל הפעילות של קבוצת שטראוס לאורך כל שרשרת האספקה ,ובמידת האפשר ,גם על
ההתנהלות הסביבתית של הספקים והצרכנים שלנו ,בעת השימוש במוצר ובסיום השימוש בו.

פרטים
ניהול סביבתי
אנו מפעילים את המתקנים שלנו באופן העולה בקנה אחד עם מערכת ניהול סביבתי ( ,)EMSהדורשת תשומת לב מפורטת לכל שיטות העבודה
שלנו ומבקרת את ההשפעות הסביבתיות שלנו .כמה מן האתרים מוסמכים בהתאם לתקן האיכות  ISO 14001למערכת ניהול סביבתי ,והם
נת ונים לביקורת תקופתית לצורך הסמכה חוזרת .גם באתרים שאינם מוסמכים ,אנו שואפים להנהיג סטנדרטים דומים של ניהול סביבתי .אנו
שואפים לשיפור תמידי בכל ההיבטים של איכות הסביבה.

עיצוב מוצר וחדשנות
אנו משתמשים במשאבים רבים בפיתוח מוצרינו ,לרבות מגוון רחב של מרכיבים ,חומרים ופריטי אריזה ,בשלבי הייצור וההפצה .אנו מציבים
לנו מטרה לצמצם את השימוש במשאבים למינימום ההכרחי ולהעלות את יכולת המיחזור של האריזות שלנו כל אימת שאנו יכולים.

רכש בר-קיימא
במידת האפשר ,אנו רוכשים מספקים מקומיים כדי לצמצם את ההובלה בשרשרת האספקה שלנו ובה בעת לתרום לכלכלות מקומיות .כמו
כן ,אנו מצפים מן הספקים שלנו להפגין גישה אחראית כלפי הסביבה .אנו מעודדים אימוץ של טכניקות חקלאות בנות-קיימא ,בייחוד בקרב
חקלאים בשרשרת האספקה שלנו.

אנרגיה ושינויי אקלים
אנו נוקטים גישה המבוססת על עיקרון הזהירות המונעת בכ ל הנוגע לשינויי האקלים ,מתוך אמונה כי אם עליית הטמפרטורה בכדור הארץ
לא תיעצר והשפעות שינויי האקלים לא תופחתנה ,הסכנות האורבות לאנושות תתממשנה .על כן ,אנו שמים דגש על צמצום של צריכת
האנרגיה שלנו בכל פעילותינו ,באמצעות אימוץ התנהלות ידידותית לסביבה והשקעה בציוד יעיל מבחינה אנרגטית .בדומה לכך ,אנו ממשיכים
לחפש דרכים לשינוי תרכובת האנרגיה שלנו ,כדי לכלול בה מקורות אנרגיה נטולי פחמן או בעלי רמות פחמן נמוכות ,וכך לצמצם את פליטת
גזי החממה .אתרי התפעול שלנו מגדירים יעדים לשימוש באנרגיה והם מנוטרים ונבחנים בקביעות.

מים
במסגרת הפעילות שלנו ,אנו שואפים למזער את השימוש במים ולמחזר מים ככל האפשר .השפכים מטוהרים ומנוקזים באופן מבוקר ובהתאם
לחוקים המקומיים ,ובמידת האפשר אף מעבר לדרישות הרגולציה.

ניהול פסולת ומיחזור
אנו פועלים לפי גישת ה"צמצום ,מיחזור ,שימוש חוזר" בכל המתקנים שלנו ,ומבצעים הערכות סדירות באתרים במטרה לבחון אפשרויות
חדשות למנוע יצירת פסולת .אנו מיישמים שיטות התייעלות ומטמיעים שיפורים במפעלים שלנו כדי להימנע מיצירת פסולת .אנו מחפשים
דרכים מעשיות וחדשניות להימנע מהטמנת פסולת .לדוגמה ,מוצרי מזון ראויים שלא נמכרו נתרמים לעמותות מזון ולארגוני סיוע לנזקקים.
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אנו פועלים עם הספקים כדי ליצור מפרטי הובלה הדורשים כמות אריזות מינימלית ,ועושים שימוש חוזר כמעט בכל חומרי האריזה במסגרת
פעילותנו.

צמצום בזבוז מזון בשרשרת האספקה שלנו
ידוע לכול כי מזון רב מתבזבז בשלבים שלאחר הייצור – ברשתות ההפצה ,בעת הפעילות הסיטונאית והקמעונאית וגם בידי הצרכנים עצמם.
אנו נוקטים צעדים כדי להבטיח את שלמותם של המוצרים שלנו בשרשרת האספקה באמצעות אריזות מגן מתאימות ,מפרטים ברורים של
בקרת טמפרטורה בעת ההפצה ודרך שימוש נבון בתאריכי תפוגה של מוצרים ,כאשר הרגולציה מאפשרת .אנו שואפים לעבוד בשיתוף פעולה
עם שותפינו לכל אורך שרשרת האספקה ,שם יש לנו השפעה מסוימת על השיטות למניעת בזבוז לאורך התהליך.

אחריות ומעורבות עובדים
אנו מעניקים לעובדים שתפקידיהם משפיעים על ההתנהלות הסביבתית שלנו הדרכה ייעודית ,כדי לעזור להם לבצע את תפקידם ובד בבד
לשמר משאבים ולמזער את הבזבוז.

ציות
אנו פועלים כל העת לקיים את כל התקנות והחוקים הסביבתיים החלים בכל השווקים שבהם אנו פועלים .ברמת התעשייה ,אנו משתפים
פעולה עם גורמים שונים כשיש ביכולתנו לעשות זאת ,במטרה לסייע ולהעלות את הסטנדרטים לשמירה על הסביבה ,בתעשיית המזון
בכללותה ובשווקים שאנו פועלים בהם.
מנהלי איכות הסביבה ,ובמקרים מסוימים מנהלי מפעלים ,אחראים להבטיח את יישום המדיניות והפרקטיקות הסביבתיות בכל אחד מן
האתרים של קבוצת שטראוס ,לעקוב אחר ההתקדמות והביצועים ולדווח עליהם למנהלי התפעול ולהנהלה הכללית של שרשרת האספקה
בקבוצה.
כמי שחתומה על יוזמת  Global Compactשל האו"ם ,קבוצת שטראוס מפרסמת דיווח שנתי על התקדמותה בתחומים סביבתיים וחברתיים,
המא שר מחדש את מחויבותנו לעקרונות הסביבתיים של היוזמה ומפרט את הביצועים שלנו .אנו מפרסמים גם דוח קיימות שנתי בהתאם
לתקנים של "יוזמת הדיווח הגלובלית" ( ,)GRIובו אנו מדווחים בשקיפות על מדדים סביבתיים וחברתיים מהותיים.

פרסום
מסמך מדיניות זה עומד לרשות עובדי קבוצת שטראוס בפורטל הפנימי שלנו וזמין לכול באתר האינטרנט של הקבוצה.
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