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ר ר היו״בד
ם ייזכרלות המדי הפעית מוקם איכפנג במנות להצידזל ההח עי שמנא
ר יותבות בכם המורינשחת הל אסופה ש, בשךם להמייוונת הכוא
 ,לרשה שופרסדבה ננה שנה; שימדרה וכחבבוצה, כדענו כקשי
תוח מם וליאבשל מידג, להלאישרת ביאעונכנות הקמרת הצלימובכ
ר לה. בעת ומד קצה היכולרועות עז

ל ת שופרסבוצל קת שידייות התאגחרדו”ח הא
ל בותו שחוית מא אטמב 2020-2019ם ינשל

בוצה, ת הקרה והנהלטוריון החברקיד
חומי כל תר באות טובה יותת מצירצייל

כה ג הל, הוא מציתאד זצשפעתה. לה
קיפות - מול שקרון הת עיעשה אמל

ם, ספקים, השותפים, הידעוב, ההלקוחות
ם. קיעישבור המם וצייגולטורהר

יון, ההנהלה טוררקידנו, מהנעייש מארב
ם, יפינסד בת ועובדד כל עוברה ועיכבה
רות שיערך המם, ביסטיים הלוגיזכרמב
 ,חותטיבם החוק, נוהלי הים, עומדיכרדוב
נו איסחנו ושני שתגון והקוד הארי האכער
רענן. ם לידמקפי

ש אריטוי בדי ביאה ללנו בת שידייות התאגחרהא
עת ב בחש היטפי שהומ, כבור הלקוחותפי צישונה כלארוב

י בתושי לתזוניטחון תת וביציפות תפקודחה רטיבל ההמגפה: שופרס
ם ידקי תם חסרסיף עומת חרא, וזאומימץ הלחלק מהמאל כאישר
ם יפינסל בי שופרסדדות ועובם. עובידודיבלות ובל מגם שלוצייחת אות

בור ת הצית אשיכו לשרכה והמערל המת שיחוד החנבו בצייהת
ם, לומאופן מוחלט לשם ביבחוינו מלנו, ואם שי. הם הפנרותסימב

 .תם המקצועיחותם והתפתרווחת

ם יפינסספר הנה: משתעט הכול המ, כ-1958ל בדה שופרסז נוסמא
 ,יסטיות, היכולות הלוגל המותג הפרטיגש עדרי ביוון המוצגם, הופריסת
ג אותו, רדת ולמכת לרות והיכול, המודעות לשירותשישיווק והערוצי ה

רה לנו נותת שסיסיבבות החוי. אבל המתכנות המקוונרמובן, הצוכ
ב י-אבלתחוב בן יהודה ברשון באף הרינסקת השיום התה בשהייכ

ת ל אאישרת ביכל בד: לספק לליח בו ככות להיות נוכף זתה לי אשהיי
תן. יכל שרק ני כרותיש ושיג, נאלאופן מריכה בי הצרל המזון ומוצס

י מנקי ודי

ל יון שופרסטוררקייו”ר ד
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ל ״ר המנכבד
שפעת ת בהא. זרא היכלם לעולץ ובראאות בעונף הקמנה ענשתף העשור החולב

ת רבגציה וצורך בהגול, רתרחרות גובמו גם ת, כיותלאאומיות וישרלנימגמות ב
ף ת ענל איל גאה להוביין. שופרסענקי היחזבור הלקוחות ומקיפות מול צישה

נות ת חדשרזעם בפרוץ חסמינה, לש 60לה מ-עמל זה לאישראות בעונהקמ
יות חרמות ואקה, קיייתאכל הנוגע לפן ב, ולהוות מצרותשייה ובטכנולוגקה, ביסטיבלוג

 .תיתרת וחבאומיל

מן סינו, הוא עומד בתנחירנו. מבר שהכבמה לשום דא דר הקורונה, לבשמ
שיו עכ, מירגמת לחרכות אליין וצורך בהיעראונם וביפינסא בקושי שייב

ת נה ואיי המדבכל תושי לתזוניטחון התבת הח אטיבי להדשיו, כלעכ
 .תמית עוליאותירל מגפה בצומה שעים בידעובוהל הלקוחות ם שאותירב

 ,יסטיותיות הלוגשתת התרנו אצחרונות ים האינשבדה שעובה
ת בוצאפשרה לקא ש, הינושיענו בהון האקשיות וה, התפעוליותלוגטכנוה

גרה. שברום כחים, בינשתם המייכנרם הציכרצענה לת מתל לשופרס

רות שיערך הת מר אבאופן מוגל בתפעם וליחוסרע ממנמץ להיהמאד צל
קוט יי הלזכר. ממותדקנות וההתל החדשרנו עתא וים, ללוחישוהמ

מה ידלו בקם אמיים במינו מקיאיין שלערך האונמם לטייוההפצה האוטומ
 .בותי רנחת מימודיעין הם רק דוגמה אוב

ל ם שייזכרלות המי הפעידמוקק בם עוסיכפנלת שידייות התאגחרהאדו”ח 
ת ם בו: מהפכידונם הניאין הנוש. ב2020-2019ם ינשל בת שופרסבוצק
ם, ידעובדות והעובפי הלנו כלעמוקה שבות החוי, המלל שופרסרות ששיה
תוף . שירת וזולה יותייכותת איכנרבה צטילטרנאתוח המותג הפרטי כפי

בוצה לות הקל פעייות שתביבסשפעות הם, ההספקיהפעולה עם ה
 .לאישררה בחלק מהחבל כל שופרסת שיתרבות החבעורוהמ

ת שררום, המדת בליד אפון ועצת שמונה ביים מקריפינגון עם מאות סראכ
ם ידדות ועובף עובלא-17ק קרוב לעסיבוע ומי שיון לקוחות מדלי מינשכ

חבה שיש חריות הראב לם היטנו מודעי, אלאישרמכל האוכלוסיות ב
פי בודה וכלעבות הרבודה, תעפי שוק הלה, כלרה והקהיפי החבלנו כל

חנו נבה, ואבודה רנו עיפנלם ושמילא מושחנו לנארור לנו שבה. ביבסה
נה. נה לשששתפר ממוד ולהלם לידמקפי

מא גם ת קיילה ובי, מכתיאחרנהלות אמץ התאשיך ולם להמיבחוינו מא
 ,יותרות, שיקיפותמו שי יסוד ככל ערד עשיך להקפימ. נאותבם הינשב
רה ובהוויה חבשפחה, במזי בכרד מא תפקילמחות ולטייכות ובא

יה. יה ואוכלוסיותל כל גוונ, עתילאהישר

ל , עלי שופרסדדות ועובעובחד מחת ואכל אש להודות לי מבקנא
בות סית זו ובנתגרקופה מאתב בת הלמחמייסות מהמקצועיות וההתג

גות פסרה לי, תוך חתרגועה יותאה ורירנה בדע שתן ונ. מי ייפשוטותא ל
 .תישית ואיתבוצחה קר והצלבוהות יותג

כהן רק אבצייא

ל כ”ל שופרסמנ
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מעל-  

העוצמה במספרים

ד מיליאר 15.2כ-  
סות ם הכנשקלי

דולה גאות העונרשת הקמ
ת נחיל מבאישרלה ביוהמוב

רות יקף המכהי

 19.9%כ- 
סך ליין מרות שופרסל אונמכי
זון אות המרות קמעונמכי

ם דקתל מיטגייין ודלערך אונמ
ת אות המקוונעונת הקמל איהמוב

ל אישרב

16,853ד מיליאר 6.4כ-  דמיליאר 2.6כ- 
ם דיעובש”ח שווי שוק ם סיש”ח שווי נכ

י ומקצועי יכותאנושי הון א

387 
ת ציפריסה ארם בפייסנ

ם קומימיב Beל ו-יפי שופרסנס
 ,ץרי האחבכל רם בייבטיטרקא

חוץ להן, ם ומיערי הזכרמב
 מ”ר 536,000ל ל ששטח כולב

 5,700-מעל
-25.8%טי המהווה כג פררי מותמוצ

זון אות המרות קמעונסך מכימ
ת יעיבת המזון הרספקיא ל הישופרס

פתוח ולשווק ת לעם יכולל אישרלה בגודב
ת שמה ם איאם הנושיייכותם אירמוצ

ון מילי 2-מעל
דון לקוחות מוע

מנות לקוחות אר נת לשמהיכול
לאישרדול בגדון העות המועמצאב

ם קייחזהמף לקוחות לא 641ו-  
רה ל החבי שאשררטיס האכב

יה ת קנחווי
ת חודית וייחדשנ

חב המקוון רמם וביפינסת ביחודת וייינייה חדשת קנצור חווייית להיכול
ל ערוצי המפגש עם הלקוח כלי ביכותרות אק שייענת להוהיכול





 
 

 

 

    

מי אנחנו 
 387א מונה . הילאישרלה בידולה והמובגאות העונא רשת הקמע"מ היל בשופרס

י אב תיון בלי מינשמרת יותתשרמםידעוב 16,853ת רזע, ובתציריסה אפרבםיפינס
ר בלה אותו כיל ומובאישראות בעונף הקמל ענת שיחוד החנת בבצינה. הרשת נשב
 .תמדתחה ממינות וצ, חדשיותתרצינה תוך יש 65לה מ-עמל

ם דיעוב 16,853ם פייסנ 387

שנה תי אב בב מליון 2ם מעל תימשר

 2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״ |12



 

      

ת שופרסל בה של קבוצכי לישישה ער
שה בימכך גת רזג. כנלאישרת ביל כל בשונה שאהררה חיבלה והיהמובאות עונהקמל הוא להיות רשת ל שופרסחזונה ש

 להנהלה:ד ד ועעובת המרלותה מת פעים אלוויבה, המיי לכישה ערש

הוגנות יכות ארות ומקצוענות שי

ם ידבות לעובחוימיות לאישרנות חדש

אר היסטוריה... שוכל ה
ד היום מהווה חלק ז וע, ומא1958ת נשל הוקמה בשופרס

רעיון סיפורה החל ב .לאת ישרניל מדיה שד מפנפרי נתבל
שון אי ררנט מודרקמם סופרר: להקיעים צזל יי שמהפכנ

י נחד עם ש. יחבם לקהל הריייכותם אירל ולספק מוצאישרב
-1958ם, הוקם בקיעישיוס מב גבחר סאם ולם נוספיידמייס

רה. הוא עיב הציל אבב תחוב בן יהודה בלרשון באף הרינסה
שך שון ומאר מיומו הרבל כיגי רתחה בלהיה לסיפור הצל

 .פי לקוחותליו אלא

נה יתוח המדפיי לל מנוע חיונתה, היוותה שופרסבהקמ
גולו של שם לגנוי חוקי צה, תוך שירת איבערמה המדת הקאברה ולהעיהצ
כנות ראות והצעונם הקמעולת מהפכה ברצישחק ויהמ

לה ל המיל מבוסס עשם שופרסהפן ד היום מהווה הרשת מצכה וערת דלחיתמ .המקומי

י יכותעותה: אשמ, שמאת שופרמירהאא לותה הינות פעיכל ש, ובילאאות הישרעונף הקמענב

מי ריטוי האבר מהזגשם נ. החרומובבור ען הצימד ולצשעה, לי התגרל אנה מול כלתית אבצינ

 ,ריותי ביכותא - האא דשופרשופרת דה אישר הולת אית והמהפכנינבה החדשהחשי .ילאהישר

ם. ידת חזון המייסא אטומבת ההחלטות גם היום, בלי קיכסיס תהלבת ברה עומדהחב

 .לותחומי הפעיל תת כליעות אנות מניות וחדשתרצישיכ
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אות ת הקמעונט לענקימרקמסופר
אות; עונם: קמייזכרלות מי פעירזלושה מגשת בלת הפועיבוררה ציא חבל הישופרס

חסות ייל התת זה כולידייות תאגחר. דו”ח אBeעות רשת מצאם - ברל”ן; ופאדנ
 ”.קיהת עסבירה ו”לל החבי שקרעילות החום הפעיאות - תעונת לקמחברנ

ת שופרסל פרופיל אר קבוצ

 מז�ןא�נליין

 אונליין פורמט נוחות פורמט דיסקאונט פורמט מגזר דתי

 �מיד �צאו בז

 לצאת בזול בלי לצאת מהבית

 להיות הבחירה הר�שונה של נל בית בישר�לחזון

 עסקים

 מרחב נפרי

 �ונליין

 פיננסים

 הלוו�ות

 מפעל דג�ן

מפעל סהר�ן

 מפעל לייצ�ר 
 מ�צרים ללא גל�טן

 תעשייה
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Be 

אונליין

שופרסל 
עסקים 

נדל"ן 

פיננסים 

טריות 

מותג פרטי 

שירות 
וחווית לקוח 

תחומי הפעילות 
רשת חה מל והתפתכה שופרסתה הלז הקממא

מגוון לה באות הפעיעונת קמבוצם לקטירקמסופר
חת לות שתחומי הפעייכה. תרחומי מזון וצל תחב שר

יה גסטרטאם בייקרעיאות הם עמודי התווך העונהקמ
חה חה והצלמים מנועי צרה, ומהוויל החבת שקיעסה
ם: ילם. הם כולייזכרמ

ם ינתאפיים המיפינ- סט קאוניסדיפי הנת סבוצק
ם ספקים המירל מוצחב שמגוון רם ובימוכם נירחימב
 .בותבוצות אוכלוסייה ריש לקגמין ונענה נוח, זמ

ם מוקמים המיפינ- סם ייתשכונם היפינסת הבוצק
ם ענה מותאם מינם ונותיערזי הכרמשכונות ובב

 .זוראספציפי בד הלקהל היע

ם: יייכותם ואיים טרירחלקות המציעות מוצ- מיות טר
ענה מם, כיגייה ודבייה, קצדנע, מרקותרות ויפי
ד עובת מזון מיכרצמצום בל צת שמיעולמגמה הל

 .אירמזון טרי ובר לבעומ

ת א אחת מותג הנושם תיר- שיווק מוצמותג פרטי 
ת ייכותבה אטילטרנלקוחות אשמה מאפשר להציע ל

ם. ימותגם מירמוצת למלשתומ

ל אישרדול בגט הטרנניר האת- איין לל אונשופרס
ענה חד מם יינקציה, הנותירות מקוונות וכן אפלימכל

 .פות הלקוחותדעיכה והרי הצלגם בהרנויילשי

 2020י יולרה בחבגה למז- הת Beם ררשת הפא
רופות קה, תלטיקה, טואטירי קוסמת שיווק מוצלוכול

 .רקחתת מיוב

ר זמגר ומותאם לענה ישי- נותן מם קיל עסשופרס
 .קיעסה

ס רטיקי כיחזדון מת מועל א- כולם סיננל פישופרס
 .לל שופרסי שאשרהא

דון. רי מועיון חבלמי-2- המונה בדון לקוחות מוע

ירת מוצרצל המייל שופרסת שרה ב- חברון דיג
ם. ייצונוחיהרשת  יפינסבור עם ואפויים יקפואמאפה,  

אות ירחמי בתם ומיים ייעודיפינ- סין ל גרשופרס
 ,רא סוכללוטן, לא גלם, לייגנם אורירם מוצהמציעי

יפי חלם מן החי (תירמוצם ליפיחלטוז ותא לקלל
יות גנרלל אוכלוסיות אם שיכרצענה למשר) כב ובחל
רי מזון ת מוציכרל צם שעולמגמות ביטוי לבוכ
 .רם יותיאירב
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תרות וחוויישיחום התת בה אל מצי, שופרסתאד זצל
ערך רה וכת החבייגסטרטד מאפרי נתחלק בלכהלקוח  

רה ם. החביחרתמחס ליחד אותה בל ומיידזי המבכרמ
ם יאבשקיעה משת הלקוח ומרות וחוויישיחום התלה בימוב

ת ד אמיתאופן מיפה לשפר באתוך ש, מם לשם כךיבר
ל ם. שופרסמנותאת נק אעמילקוחות ולהערך לעת ההצ

כות ערם, ממידקתם מיים טכנולוגיעת כלטמקיעה גם בהשמ
ם ולשפר ייכל תהלייעטרה למת ביכותאלנה מיקה וביטילנא
 .רותשית הא
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ם ירוגם, אותות ודיפרסי
לה יל מובשופרס

לה עד ממדב
ג גגון הרלה”, אעל ב”מרה שופרסחב 2011ת נז שמא

לות ירות המובת החבל את הכולידייות תאגחראי ללאהישר
תוח פית ולידייות תאגחרי אאדום נושל לקיק ופועשמב

עות מצאר בתין הי, בלאישרי באחריהול אל נם שרטידנסט
 .יתנרוג שיד

-לות ערוג מיד
S&P Global Ratings 

S&P Global דע חומי יתנה בש 150ר מ- ת זה יותלפוע
ם. יתונעות ונקשחקרי ה, מיאשרי את סיכונכער, הסיננפי
חד - א ilAAרוג ידת הל אקה לשופרסיענה 2020נת שב
 .יברי המיפנל

י טוב שהכרות חב״הרוג יד
 בהן״בוד לע

קלול שב מכמור TheMarkerין זומג CofaceBdiל רוג שיד
ת רחיבלי באד הישרר לעוביותם בים החשוביטרמל הפרש

 ,י אנושאבשב מנהלי מקר עמדות בקרסבודה, מעמקום ה
נושי ם בהון האקיעסיל המעה שקשת ההמל רם עיתוננ
גה דור 2021ת נשם. בייגונרם אים פניקרתוך סם מיתונונ

רוג ידב 67סחר (ה-ת המייגורטמקום החמישי בקל בשופרס
נה). מקומות תוך ש 16ל ייה שללי עהכל

ס לובל גם שיד המותגמד
ל ל ששוקלר מס הוא תוצלובל גם שירוג מאה המותגיד
י יה וציונחקרי מדי יפעת מתונ, נלגחקר הקר מכון המס
שון אמקום הרל ליעה שופרסגה 2019ת נש. בסלובת גכערמ

 .דמדם ברת רשתות המזון והפאייגורטבק

Superbrands 
בור ת החירו אצם שייר מותגיתאומי המזהה ומכלניגון ברא

נות ילה מ -70 מדעמם, בלתנימדר ביותי בתמעוצגשי ההר
ל מותג עחרה לבל נשופרס 2020ת נשם. בעולי החברב
רה מהווה הוקרה חיב. הציפותרת ביעיבשפעם הל באישרב

ל ת שבודה המאומצעלי באכן הישררד הצרה מצוהכ
רה. החב
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 Vertexפרס 
מנות אדשת אך ורק לדה המוקחית הימיעולחרות הזוהי הת

ם שפטים ניחרת. המת המותג הפרטיגרסמלות ביצוב חבעי
ם עולי החברעשייה מחי תל מומל מוערך שני פאדל יע

 .נותרות וחדש, סחייותתרציסיס יל בם עקים מוענוהפרסי
ת רדסל ע Silver Vertexפרס ל בתה שופרסכז 2020נת שב

 Be Better.  םידלים לינהוויטמי

נה שהרמוצ
ם: חיצם מנירלושה מוצל שרשמה שופרס 2019נת שב
מיום יקי פריקנ, נ Beל ש CHILL Bath & Bodyת רדס

Deli מיום. יי פררוז טרועוף א

ת ינרה החדשחבל לשופרסחרה ב– נ 2020נת שב
ם ירותם ושיירשעה מוצתא פחות מ, עם לריותב

 ,לל שופרסרות הלקוחות שיין, שילל אונ: שופרסםחיצמנ
ת פסטה רד, סטוזת לקטולפה נישול והקצבת לשמנ

ת רד, סלטם לסינם מצוניבת רטרדלוטן, סא גליות לנטק
ם ינת ויטמירדטיפסטי חתוך ומוכן וסנם, אייגנם אורישמנ

 Be Better.ם דיללי
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ם יגונארבשותפות  
ז כרוהמב יאבל תסחר המת לשכגון רא

א כוונות רווח, המהווה ללוי ולי תת, בליטי, א-פוליבורגוף צי
. הלשכה לאישרדול בגם הקיעסים והמקיעסגון הרת אא
ל ם בה, שירל החבם שקייעסם הטרסינידום האסייעת בקימ

קי כולו. עסר הזל המגם ושירותשיסחר והר המזמג

ל אישרבם ינעשייהתחדות התא
ם, יגונרא 1,500ר מ-ל יותאי ישרנעשיית תד אגוף המאג

עשייה. ההתאחדות שותפה פי התל ענם מכלילרות ומפעחב
ת ינימה המדרת החלטות בבלק לקשיטי המרנבאה לקלמ

ל יות כלכלכות כלערמת ומהווה גשר ליכלוהמקרו כל
 .מיותעול

The valuable 500 

דוד האגודה לקי
ל אישרר בהמוצ

רות חב 500ל ם הכולזמיל לפה שופרסטרהצ 2020נת שב
ם דישות ולקגחום הנתנוי בר שיבות לעורחייתם המעולמה

 .בלותם עם מוגשינאעסוקה לכויות ותשוויון ז

מי”ר תד יתאג
חזור ד המיייון תאגטוררקידרה ביות וחבת מנלעל בשופרס

טרה מם בינעשייחדות התדי התאל יר שהוקם ע.י.מ.ת
זות ירם ואירוזם אירל מוצם שינבואם ויירנציאפשר לל

טיפול ת הרדס-פי החוק להליהם עת חובותם ארות לקיישי
 2011. שע”א-, התזותיראב

ל אישרבר המוצדוד לקיהאגודה 
ת גות רשמיציטוריון האגודה המהווה נרקידרה בל חבשופרס

רות גון בו חבראאומי - לניבה GS1ל ל שאישרת בידובלע
י סחר אם בנושאומיילנים ברטידנע סטנות הקובימד 108

דום ת לקילר פועדוד המוצספקה. האגודה לקית אושרשר
ת ת ייעול שרשרל לטובאישרם בשווקים ומין ספקישר בהק
מות דקתבודה מת שיטות עיירך הקנת דאספקה. זהא

ת שפה רצים תוך יין גופידע בת מירבעם להרטידנוסט
ם קית לעסאומילנידה ובחיא
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שופרסל מות בקיי
אות; עונם: קמייזכרלות מי פעירזלושה מגשת בלת הפועיבוררה ציא חבל הישופרס

ת חברחסות נייל התת זה כולידייות תאגחר. דו”ח אBeרך רשת ם - דרל”ן; ופאדנ
 ”.קיהת עסבירה ו”לל החבי שקרעילות החום הפעיאות - תעונלקמ

ד עת היה צידייות התאגחרמות והאמוץ עקרונות הקיייאל , עיותחריעה האל מגגודם שעם היניל מבשופרסב
חות ת נוכלעבק וכשמלה בירה מובחב, כלרור לשופרסבמות י הקייכל ערם שאורפעול לת לבחוירה מכן החב

קי יחזקף מלותה, היפח פעיעות מנבות הנובשפעה רוהפן ל מצתה מהווה שופרסז הקממא .תידייות התאגחרוהא
יש גחום עיסוקה הרמגע יומיומי ותא מצויה בם הימיין עיענהת לה אעמה ומידלה אותו קי, מובלאישראות בעונף הקמענב
 .בוראות הציירל בכות עלשאות ומזון עם העונ- קמיישום ת לבחוימה מרה רואה עצשוק. החבם ברטידנסטה

, הוגנות יותחרמות אלמות המגדקתיהול מקות נטיפרק
 .קיפותוש

 2019-2020:ם ישנפעה שלנו בשלי ההמעג

ם דיעוב
י עסוקתיטחון תם בקייענמ
ם ידעוב-16,853ל

לקוחות 
םמשקיעי י אב תיון בלמי 2לה מ-עמם ליתשרמ

רה ואגרות יות החבמנה נבש
סחרות לה נהחוב ש

רות ערך ייבורסה לנב
ם: ידמדב ביל אבתב

 90, , ת”א-35ת”א-
ב יל ד, ת125ת”א-

לה עות”א-מ

בה סבי
נו הפחת 2020נת שב

ל גף הריעת כבת טאקהילה 
לנות שיהפחמנ יון ₪ למי 10מנו רת

-3%מנו במצוצ 7%ב- מנו רלה והתלקהי
תמות הפסולת כא  10נו ילקוחותמ

טמנה.ת להרבהמוע ם יון ₪ נוספילמי
טונות 1,600ל עהצלנו מ רו בל מזון שהועשת כלה מקומיכל

אוכלוסיות מוחלשותל ל אישרם ביררי המותג הפרטי מיוצר מוצמכמ 70%כ-

ת ילאא ישרשווקת הית המיאת החקלרמהתוצ 94%כ-
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רה חבכלה ולכלמשק, לם לבימחוי
ת לופועת שיש לה יתרשפעה החבת ההיה גם אנד עיגל רואה לנסשופרם, קיים עסיקולר לשיבעמ
יות חרם תוך אעשית ההחלטות בה נבלי קיכ. תהליי חיובתרט חבמפקית ארצייזום לאופן יב
ת ח אפתם לידסהמיירה, עם חזון ת החבר בהקמבכון כו. זה היה נלותכלק בשהמפי כלת אומיל

דות עם מודת והתאומירום לשעת חירה במות החבתרכון גם היום בהירה, וזה נעינה הציהמד
 .ילאבור הישרען הצימל מגויסת לרום, שופרסחיגרה ובשבר הקורונה. בשמ

שופרסל בת ידיגאחריות התאהיהול נ
די אגף ל יאופן שוטף עת מנוהל בידייות התאגחרחום האת

יות חרחום האכך שתרה ביל מכ. שופרסרותלקוחות ושי
ל אגפיה, ל כלשפיע ערה ומ, חוצה חבינו רוחבת היידיהתאג

 .תקיעסלותה הפעילוב ברה ושת החבייגסטרטאשור לק
בות ישיר בתין הי, ברידאופן תקת ודנה בו ברה עוסכן, החבל

ם בותעורת מח אטיבת להל מניון, עטוררקיהנהלה וד
יות חרלות והאחומי הפעיתם ביריכבם המיגורל הרה שהישי

ת עשרחד מאר כדת הוגידייות התאגחרחום האלהם. תש
ת קוריחלקת בדי מל ירה על החבם שיים המהותיאהנוש

ת קוריבי היכת תהלגרסמד במדל כן מבוקר ונם, ועיפנ
י תנשלה" הערוג "מיעות דמצאד במדף נם. הוא אייתנשה
רה. ל החביין שענקי היחזמשר לתוקומ

אסטרטגיית האחריות התאגידית
מושפעת משילוב גורמים: תאגידיתאחריותאסטרטגיית
אסטרטגיה ופעילות עסקית

ערכי המותג והחברה

מגמות גלובליות ומקומיות בתחום
הקיימות והקמעונאות

תוכנית ניהול סיכונים 

רגולציה וחקיקה

מחזיקי עניין 
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 'SDG(sאו"ם )מא של הר קייתוח בדי פייע
 עקרונות- *SDG'sל רואה ברה, שופרסחבת בידייות התאגחרתפישת האחלק מכ

ם טיילוונם הרייזכרם מידעה יעביהתה של ז. שופרסתקיעסלותה הת פעים אחיהמנ
אורך דו"ח זה. ת לחברחסות נייתן התנייהם תבגלותה, ולפעיל
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2117 

 חיים מתחת
 למים

 מים
 נקיים

 צריכה וייצור
אחראיים

 שינויי
אקלים

תעשיה 
 חדשנות 
 ותשתיות

 ערים וקהילות
 מקיימות

פני  חיים על
 האדמה

 שלום, צדק
וחוזק

המוסדות

 שותפות 
להשגת
 היעדים

 אנרגיה
נקייה

 הוגנות 
תעסוקתית

 וצמיחה 
 כלכלית

 אפס
 רעב

 בריאות
 טובה

 חינוך
 איכותי

מיגור
 העוני

 צמצום
השיוויון  אי

 שיוויון
 מגדרי

מות תגרי הקייאם בקיעוס, המאר קייתוח בי פיד), יעSDGs )Sustainable Development Goalsת ה- ק האו"ם אשיה 2015נת שב *
 2030, תנד שרה עתוח החבפית לילובלגם היכרדת מפת הם אירידם המגידיע-17ר בכלה. מדוברה והכלבה, החביבסחומי התם במייעולה

לו. שפעה שת ההיכולרה בתוך הכם מידדום היעען קימקי לעסר הזל גם המג, פוענותיד המדצם. למצו אותיאו"ם ארות בנות החביל המדוכל
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 תעשיה חדשנות 
ותשתיות

יות: זכרטרות ממ

נות מי, איותיכותיות אשתתוח תפי 9.1
ת יכלחה כלמיצמוך בתדות לועמי

גה שת הישה בל גגש עדרווחה, בוב
 .כולת ליושוויונ

ת להפוך ל מנעשיות עיות ושיפור התשתרוג התדש 9.4
מוש שילות היעידול ביד גצ, למאר בנות קיייותאותן ל

קיות יות נל טכנולוגחב שרמוץ נים ואיאבשמב
ת). ימות פחמנבה (עצייביות לסדותידוי

ם. נות מקומייחקר וחדש, מיותתוח טכנולוגפימיכה בת 9.7

י אחררות / תפעול אם: המותג הפרטי / לקוחות ושיפרקי

 צמצום
השיוויון  אי

יות: זכרטרות ממ

לנות דום הכולמה וקיעצה 10.2
, מין, ליגשר לא קל, לתיכל-כלתיתרהחב

ת או סטטוס , ד, מקוריותנתזע, א, גלקויות
 .חרכלי אכל

ל שוויון שת חוסר הנטמנויות שוות והקדזטחת הבה 10.3
 .אותהתוצ

ספקה ת אל / שרשרחורי שופרסם מאשינם: האפרקי
ת יתרבות חבעורת / מיאחרא

 צריכה וייצור
אחראיים

יות: זכרטרות ממ

ל ל שמוש יעימא ושיר קיייהול בנ 12.2
ם). לי גרת חומיכרע (צבי טאבשמ

אורך תהליך דן מזון לת אובהפחת 12.3
ספקה. ת האצור ושרשרהיי

יעה, עות מנמצאטמנה בשפה להצור אל ייהפחתה ש 12.5
 .רמוש חוזחזור ושיהפחתה, מי

 .מותי ופרסום דו”חות קייתביבסיווח טחת דבה 12.6

 .מאר קייש בכדום נוהלי רקי 12.7

י / אחרת / תפעול איאחרספקה את אם: שרשרפרקי
ת יתרבות חבעורמ

 שינויי
 אקלים

יות: זכרטרות ממ

דום עקרונות לשיפור היכולות קי 13.5
ם. יקלנויי אל שים שיליהול יעיתכנון ונל

י אחרפרק: תפעול א
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 אפס
 רעב

יות: זכרטרות ממ

ין טוח, מזמזון בישה לטחת גבה 2.1
גור נה כולה ומישמהלך הספק בומ

 .יתזוניטחון תל חוסר בתופעות ש

י רנצל יסות שת וההכניאיות החקלבטית הפרודוקלדגה 2.3
תן עות סיוע, ממצאטן בדה קם בקנה מיילמזון הפוע

ם. ינטי מזון קרנציקיות למנויות עסדזדע והי

ת / יאחרספקה את אם: המותג הפרטי / שרשרפרקי
ת יתרבות חבעורמ

יות: זכרטרות ממ

ערות ם ונשיל נאפליה עם קץ ללשי 5.1

ם שיד נגמות נילכל אם סוף ללשי 5.2
ערות ם ונשיל נצול שיונ

ת החלטות בלגות ובקמנהיאה ללתפות משתטחת הבה 5.5

ל חורי שופרסם מאשינפרק: הא

 הוגנות תעסוקתית
 וצמיחה כלכלית

יות: זכרטרות ממ

יון ל פרר שבוה יותגת שיעור גשה 8.2
ם ירזמגגש לתן דיוון ומעות גמצאכלי בכל
ם ציירמעות הוספת ערך ותמצאב

בודה. לע

 ,חדכל את לבודה הוגנאה, עלעסוקה מגת תשה 8.5
 .דבר הוגן ומכבודה שוות ערך ושכלום שווה לעשת

גרות סמם בם מצוייניאם שירעישיעור הצהפחתה ב 8.6
שרה. נוך או הכעסוקה, חית

טוחה בודה בת עביבסדום ד וקיעובכויות הל זהגנה ע 8.8
 .םידעובכל הת לומוגנ

ספקה / ת אל / שרשרחורי שופרסם מאשינם: האפרקי
ת יתרבות חבעורי / מאחרתפעול א



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

אות המחר ם את קמעונביצמע

שינויים דמוגרפיים, תרבותיים, כלכליים ואקלימיים נותנים אותותיהם במגמות הקמעונאות בעולם

זון בוז מזמצום בצריאה זונה בתר למעב
ם עולר בליש מהמזון המיוצשכרה שמיבות החשית מודעות ליילע
ל יר המובב, דזבזבתכל ומאא נללייה לה לעיא מובירם בח חייל אורע
 ,יותתביב- סבותיות רלילשפעות שלהי רמוצי וכן לא וטרירמזון בקוש ליבב

ב לש, בלאישר. ביותתריות וחבכלכלשר רי במוצף ליחלתח כמזון מהצומ
בוז זקף באות וההפצה היעונהקמב וחל

נה, שף טון בלא-440ל כהמזון עומד ע
-6%כד ₪, לראילמי-4.5ל כשווי שב

ל יות שאעונרות הקמיקף המכמהי
י מזון. רמוצ

ת לקוח רות וחוויישי
ח, אות התפתעונחום הקמכל שתכ

סחר המקוון חום המשר תאפרט כוב
ם – עולפוץ כל כך בי ונעותשממהפך ל

רות ת הלקוח. חבחווייר לבקוד עהמי
דות מקתם מעוללות ביאות המובעונהקמ

שר יהול הקשונה בנארש ובאריום בכ
ת במון והצעמקת האעם הלקוח, ה

מה בת המדרות בקשיחום הת

מתוך מחויבותה של שופרסל למובילות עסקית ולהתנהלות אחראית, היא מובילה

ם יפייחלם תירת מוצחבהר

ם ייתזונם תיכשיפור ער

ם ירמוצנות למיזישות והגת הנרבגה
ין) ל גרם (שופרסיאירב

מותג הפרטי: ב

, שווה רק”ג סוכ 23,815נו הפחת
ר פיות סוככ 5,953,846-ערך ל

רן תק”ג נ 4,306נו הפחת

 ק”ג שומן רווי 9,972נו הפחת

ם יאירם בירפי מוצלסיפקנו א
יפי נלנו וסאות שירבחמי התממ

ין ל גרשופרס

פרק המותג הפרטי חבה בהר
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ם ירצור ומוצפי יית עודרומ- תתפעולב
רה ימכם לינתיא נלש

ט ק- פרויתיתלבות הקהיעורמב

ת תגון לרת מזון עם אהצל

חהם בהנירת מוצרי- מכלקוחות

שווי רי מזון בטון מוצ 1,519הצלנו  
רו ב₪ שהועיון למי 10כ-ל ש

סובלות שפחות המפי ללעשרות א
ת גרסמי(בתזוניטחון תי במא

ת) תט עם לקהפרוי

 300,000לה מ-עממנו לרת
א לם מהמותג הפרטי שירמוצ

ל שווי שתן לשווק ביהיה נ
 ₪ יוןלמי 4.5כ-

ת טון פסול 1,850ו נרבעה
ם י חיילעת בזנת להיגנאור

י אחרפרק תפעול אחבה בהר
ת יתרבות חבעורומ

נות מיישות וזג, נמן, נוחותזחיסכון ב

ייה ת קנת ערך מוסף וחוויירציי
ת מדקתת ומינחדש

ם יילארונות פרסונישי ופתחס אתן ימ

יות פנ 12,500-כם ביטפלנו מא
יום ע במוצמב

מי רות עצשיקופות ב 1,240מנו הק

ם לשיפור יפינם לסנו רובוטיסהכנ
-5%ם בירנות המוצמיז

-יין ללל אונת שופרסהפכנו א
One Stop Shop ישות כבור רע

יכה רחומי הצל תלשמקוונות ב
לנו סחר שוהמ

אפ טסישי בווארות אקנו שישה

ל ציה שזילרסונפם ליגנונענו מנטמה
ם עיצבות ומבטה

רות פרק לקוחות ושיחבה בהר



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

ת פקה מקומיסת אשרשר
רה ספקה קצת אר לשרשרבעמ

רות קרובה ת היכופשוטה המאפשר
ת רבגם, הילדם והמגירנצעם הי

ספקה ושיפור אלות ב, יעיקיפותשה
ם. יריכות המוצא

בות ת החשיח איר הקורונה הוכבשמ
ספקה מקומיות אות אל שרשרש

 .תקיעסיות השכלהמ

זי חממה ם ופליטות גשינויי אקלי
ם, ייצונר קיג אווירועי מזירות אבהתג

אה תוצת כילאלובגמות החמוההת
עות מה הנובזי חמיטות גמפל

לייה ת עאד זצת וללות אנושימפעי
אומי לניבמץ המאמודעות ובב

יה. סוגדות עם המודלהת

פלסטיק ואריזות 
דות עודאות מעונשיווק והקמרשתות ה

קיות שש במשתת הלקוחות להא
ם יפינסייה במהלך הקנב פעמיות בר

זות ירל אציה שזמיאופטיקיעות בשומ

 את ענף הקמעונאות בישראל בהתאם למגמות הגלובליות במגוון תחומים:

רנות צאות והיזוק החקלטיפוח וחי
ת ילאהישר

חה מיצם ביינוני-בםינטם קקיסיוע לעס
ת קיעס

ם ספקי 50שרנו עם קהת
לות פעית גרסמבםחדשים יילאישר

 סה”כ) 80תוך המותג הפרטי (מ

ם ששיווקנו ירר המוצמכמ 70%
צור יים במותג הפרטי מקורב

בןחול לי כלאישר

ת יאת החקלרמהתוצ 94%כ-  
ת ילאנה ישרששיווקנו הי

ספקי המותג הפרטי הם מ 61%
םיילאישר

ם יבחשם ניאמהחקל 40%כ-  
ם יינונים ובינטם קקילעס

ספקה ת אפרק שרשרחבה בהר

ל ת החשמיכרצת בגטירנלות אייעהת

עי בז טק מגרן המפיצל מית חשמיכרצ

ם יידותידם ייזגר לבערור ומי קיזיהול גנ

ערך ההפצה מת ביסטילות לוגייעהת
ל זייו דוב 6יות יורו-אשמר לבעומ

ל גף הריעת כבת טנו אטהק
 7%-לנו בת שיהפחמנ

רות יטות הישיהפלת מנו אמצצ
 12%-לנו בש

חסיות מה היזי החמיטות גפל
 23%-נו בטלנו קש

ספקה ת אפרק שרשרחבה בהר
י אחרותפעול א

זות ירשיפור א

תכלות זות מיראר לבעמ

זות המותג הפרטי ירת אנו אמיפי
מנויות שיפור דזר התאת לל מנע
זות ירא

ס פלקרנם ביגנת דזירקנו אשה
מות ת כמנו אמצחדשה בה צ

-נו במוש והפחתשים בלגר החומ
תהליך מה בזי חמיטות גפל 10%

נוע שיה

לון ייקיות נשיון למי 50-פנו כהחל
ר ייקיות ניין לשללוחי אונשמל

ספקה ת אפרק שרשרחבה בהר
י אחרותפעול א
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ם יכממשי
מה דיסתכל קלה

בוה אות גמצמות נת וקייידייות תאגחרא
כך ל מודעת לשופרסלנו. ר היום שדסב
ל עקרונות עה עמוקה שטמדום והקיש

נות תיטחת האבם להיימות חיונהקיי
ת קינהלות עסל התרה עת ולשמיסיננהפי

י יכבות קיום תהלראויה, לת וריאחרא
רה חבם. כים ומושכליאלם מייהול סיכוננ

זו , כתינת וחדשמדקתמה מהרואה עצ
ץ ראאות בעונף הקמת ענלה איהמוב

ל ק ועשל המת עיעותשמשפעה מת הלעוב
בותה חוייותה ומחראביין, קי עניחזמגוון מ

י דבכל רחום בת התטמיע אשיך להלהמ
שך עם עשייה מתסע מלותה. זהו מפעי
לה. דת וגכמן הולזקת שעם הי פוסתבל

ת ב אחינה להרי שת מדלא פועכן, היל
יות חרת האייטרחת מעשייה תחומי הת

ת ת אם ובוחנידבה יע, מציתידיהתאג
 .מותדקההת
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יעה הקורונה... ז הגוא
רה צל כולנו וים שח החיית אורלה אלטצות הקורונה טהתפר

אומי לספק מץ הלת המאלה איל הובתוכה, שופרסאות חדשה. במצי
ק שתפקוד המי בעותשמי והיוותה עוגן מלאבור הישרצייכה לרי צרמוצ

 .אותל בהלה וחוסר ודקופה שתב

יות חרת האל אשופרסמו ביר הפנבשת המלחיד עם תמי
רומה תרוע ובידות עם האמודרה בהתל החבת עלהמוט

אגה עה מדבחלקה נב, שתיבורקה הציינ. הפאאומיחוסן הלל
ת טימרלייה דת ולעילמוציונייה אלה לקנינות המזון, הובמיזל
ת גרל של לשמור על שופרסת שיכוללם. קושייבב 50%ל ש

ת יתשורקלות התפעימו גם ל, כףציבה ותפקוד רצילות יפעי
ד , היה תפקיבורצים ליעיגרם מיסרת מרבערה להל החבש
ל דה. שופרסשיכוך החריטחון ובת בייי בהקנעותשממ

ש חץ ארתה לקופה זו והייתתה במלוא עוצמתה בלהתג
 .יותאעונת הרשתות הקמל אישהוב

רום חייקוש שיא ומאמץ בב
רות ל ערוכה לספק שי, שופרסתים חיונירותת שינכנות

או יבם, שהייתחמלרום מי חיבמצשונה מרום. אך בעתות חיב
ר צר הקורונה יבש, מימנאופן זגרה בשלות הבוש פעילשי
ריך יהולו הצדוע. ני יתמן בלזשך למתרום מל חיאות שמצי

ל רה שת מהים, יכולייתרצירונות ית ופתיתבחשגמישות מ
ד גות מצת צוות ומנהיבודם, עטיבמגוון היל בפועאה להוצ
רה. די החבל עובכל

ם יכעריטוי בדי ביאה לב, שלל שופרסת שיגונרת האישתהת
ספקה ת אנושי מקצועי ושרשרם, הון אייתרם חביקולשיוב
שך התפקוד ת המפשרה אמה ואת עצחה אילה, הוכיעי
רה, די החבל עובייסות ש. ההתגרבשקופת המתשוטף בה

ת ת להצליעותשממו מרנו תייות ורוח הצוות שהפגפתכהא
יה, גסטרטל האי התווך ש, עמודתאד זצקופה זו. לתהרשת ב

ענה מ, סייעו ביין והמותג הפרטילל אונבות שופרסרל
 .בורל הצים שינשתם המיכרצם ולירגובם הקושייבל

ת ל אישיווק שתוביה להיות רשת הלי ענה כיבל השופרס
י תבלבות החוי. המנהלותרוע ותהווה דוגמה ומופת להתיהא

עתה קשי והלאבור הישרפי הציל כלל שופרסת שתפשרמ
ם ירל מוצציפה שרה ורידספקה סטחת אבת בההמאומצ

שר א, כד הלקוחותבלו תוקף מצחב קים לקהל הרייחיונ
בוהה צון גיעות רבערך הופגנה שנקר דעת קהל שסב

בלטו יות שסוגין ה. ברבשחודשי המנהלות הרשת במהת
ם. ירי המוצאלל מרה עם ושמיידעובייסות הלטובה היו התג
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ר שעת משביהול בנ
ל מה שופרס, הקירבשת המלחי, עם ת2020ץ רמת יאשרב

כ”ל ל וסמנכ”ל שופרסשות מנאררה ביכפורום הנהלה ב
לות יהול פעיי יום לנס מדשהתכנספקה ת אתפעול ושרשר

ם. קיים להתילולעם החישירתכות לעות היערמצארה בהחב
יהתה סייעו לה להיות מוכנה ל זחוס ששופרסחישי היירת

ם רועייארות למהיב ביגב ולהמצחויות בם ולהתפתנויילשי
כה עריהם נלאחוס שחישי היירם, תיבם רימקרם. בפתאומיי
ם אותברוששרמה רדוהסאוהככך ובשוממהתכן אלשופרס

ר ב, דלל שופרסלות ששטח הפעיעט במגשו כא הורם למיהי
יטחון. בחושת התשסייע ל

ם יפיניסה לסכננה בייגרי היחיטוי ומוצבו ג'ל ל, הוצלשמכך ל
ת רחיות לשמיפות הנצל הרבקו עמוש הלקוחות והודלשי

או צם יטרם, עוד בדאם לדין אם ביטרי מנל שחק שרמ
ם כה, אערל נמו כן, שופרס. כאחיות הרשמיות בנושההנ
ל ר עת עוצלטל הם שיים אפשריבמצ, לאופן חלקיגם ב

יסת יין, כנלמנות אונזם להקושייבלייה חדה בשכונה, ע
חשו גם רם, התירבדע הבטם מ. אולדוד ועודיבם לידעוב

עשו בות נ, והחלטות רשארפות מצתן היה ליא נלעות שהפת
אות הלקוחות ירל בשהקפדה עת כאצה". כל זידי ר"תוך כ

ספקה ל ארה עת ושמייציפות תפקודטחת רבם, הידעובוה
ם היו עקרונות היסוד ייריכה חיוני צרל מוצרה ושוטפת שידס

ם. חיהמנ



 

 

      

שם ארם, בם נוספייגנונלו מנל פורום ההנהלה פענוסף ע
ם יגולטורישי ושוטף עם הרשר א, שעמד בקציהגולפורום ר

 ,אותירבד השרבות מרם, לישונלה השמדי המשרממ
חיות ם וההנית הנהלדי אאופן יומי ומייכן בדכך עובהתאם ל

יל ייעודפורטזו בלה רוכרה. כל איות החבנית מדע אבף קוא
חיות ת ההנבל אקי, שפורום תפעולשהוקם. הוקם גם  

ל יבמקם ולשטח. ביפינגם אותן לסרציה ותגולמפורום הר
ספר שעות מחת לב אי מצתוככו חיערבו נשחמ"ל ח תנפ

קושי יחלואה, סטטוס בם והתידעובת הבאודות מצ
עות מצא, בל הרשת ועודספקה שת הא, יכולהלקוחות

י מפורום מנהלום יחברי מפורום מנהליעו מגם שהיתוננ
 .דותחיי

כל אורך שעות . לציפה ושוטפתתה רדע היית המימירז
 ,בת המצמונתוח תיל נם עישונם היגנונדו המנבמה עמהי

חץ חת ללה ת. הרשת פערותת החלטות מהיבלכות וקהיער
מה תוך הפנבלו מקרום, וההחלטות התחושת חית, ברידא

שר קתלה לל פע. שופרסבורפי הצייות כלחרל האעמוקה ש
 .חבבור הרציעשה גם לת הנתן אינכל שקיפות כשב

ל נהלותה של התרוט עפיתן לקרוא בידו"ח נאורך הל
ד מודי להתדמה כדקימות של היוזל בקורונה ועשופרס

 .רבשקופת המעם ת
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25.2% 25.8% 
24.0% 

19.5% 
22.0% 

ד ג נולמות

ב יכלות הרשת ורי מפעיעותשמחלק מהמותג הפרטי הפך ל
-700ם כקינה מושי שלקוח. מדערך לעת הזי מהצכרמ

אופן קיעה בשל מיות שונות ושופרסגורטם מקם חדשיירמוצ
ת נשם. ביכותשיפור אם והירת מגוון המוצחבשוטף בהר

ת המותג גרסמם בירמוצ 5,700לקוחות עו להוצ 2020
 ,תמדתלייה מעא במצח המותג הפרטי נתמו כן, נ. כהפרטי

 .לל שופרסרות שיסך המכמ 25.8% הוא היווה 2020ב-ו
ת יעיבת המזון הרספקית הרשת כב אלות מציקף הפעיהי
 .קלד שראילמי 3.9סך רות ביל עם מכאישרלה בגודב

2.4 

2016 2017 2018 2019 2020 

טי פרג רות מותמכי
ח)* ״י שדראיל(מי

פרטי מותג  רותימכ
רות יסך המכ% מ

3.9 

3.3 
3.0 

2.7 

קיע שת: להיגסטרטל החלטה אבלה שופרסקי 2011נת שב
א ל שמה. היחת מותג פרטי עחב תרם נירתוח מגוון מוצפיב

ל לה עאם שכירב מוצשונה להציאתה רשת המזון הרהיי
לקוחות להציע לרור: י בתרד חביה יענד עיגלנשם, כפיהמד

ל לבשם ימותגם המירמוצת למשתלת ומייכותבה אטילטרנא
 .ת הרשתלבהן פועיות שגורטהק

ל שפיע עת להל יכולעות המותג הפרטי יש לשופרסמצאב
קי שמם לירל המוצת סל אית הלקוח ולהוזם לטובירחיהמ

ת יוקר דסייעת להורא מכך היע. במוצמב-15%כבת ביה
ם חומיתשוק ביות בחרותת התרבג, תוך הלאישרחיה בהמ
 .לי עי מותגדל ילטו עשנש

ד באות בלעונ* קמ

חדשנות מנוע ל
שר אחר עם הלקוחות וק

ל דה עמילי לכלל כת שופרסש אשמהמותג הפרטי מ
ם יריכות וסוג המוצת טעם, אנחים מביכנרפות הצדעה

תוח י הפייכת תהלם איטרה להתאמם, בשיהמבוק
ל , המותג הפרטי מאפשר לשופרסתוך כךיהם. מפותדעלה

ם ייחודם ייירק מוצשיאות ולהעונשוק הקמנות בג חדשלהצי
-2019, בלשמ. כך לרונותל פתחבה ששת רם קספקיהמ
מזון מוכן  יהלקוחותשונה להציע לאל הרתה שופרסהיי

יות אעונרשתות קמיום בפוץ כנפי שכרוך", ם וצגנון "חמסב
ם גנון החיים לסיתאמין ונוח המענה זת מתטרה למחו"ל בב

נו. מיל יר שהמהי
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חות טיכות וביטחת אהב
בנה שפגם תוך הם, מחותטים וביריכות המוצת אח אטיבת לשמור ולהבחויל משופרס

גוף נה הניל אף ששופרסל א. עשימי מאותירלול להוות סיכון ביכה ערי צרמוצב
יות חראת באכן נושלקוחות ולם לשווק אותם המגורא הם, היירת המוצר אצהמיי

ח טיא ומבל הנושמון עיכות מקצועי האטחת אבערך הם מרה קייחב. בפי הלקוחותכל
ציה, גולי הרלכלם לר ובהתאיותבוהות בגחות הטיבישות הרדם בים עומדירשהמוצ

ל שמה ם, שופרסירחות המוצטיבר לבעבור (מזון). מאות הציירת בגנבות חוק הרל
 .יכותרט אדנמה סטעה לעצבם וקיכותל אגש עד

אגפי התפעול פוף לל כל שופרסיכות שחות והאטיבערך המ
ישוי יכות ורחלקת איהם מנים, ביגנונספר מנל מסחר וכולוה

ל ציה שגולערך הריכות המותג הפרטי ומחלקת אם, מקיעס
ר יותם בם המקצועיימיגורת הל א, הכולחלקת המותג הפרטימ
חום. תב

ם ריריאות המוצם על ביך שומריא
י חנת מבר אבחר שעאדה לחר בקפיבלקוח נע לר שמוצכל מוצ

גוף יכות המותג הפרטי הוקמה כחלקת א. מל הרשתת שקוריבה
קלות וטיפול בהן יהוי תם, זיריכות המוצל אמון עדי האי ובלעייעוד

ם ם שוטפינחות היטייכות ובטחת אבי היכ. תהלתיבררות הממהיב
צור ל היימפעחס לספק ולים: בקרה ביביכרי מנם שילם וכולבועיוק

 .ףל המדם עשווקים המירמוצחס ליובקרה ב

דות ם עובתפישתמות בהם מל טעינם פאקייתבוע מי שמו כן, מדכ
שוואה ם בהיריכות המוצת אנחיבם לל האגפיל מכלי שופרסדועוב

ם. ילים המובימותגל
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פק והמפעל סכות על הית אבקר 1.
ם טרצור בל הייספק ומפעישור הנו אשון היאד הרעהצ

יכות רט האדנסטדה בא עמית לוודל מנ, עשרותקההת
אפשר אופן שימה ברה לעצידגל החות ששופרסטיבוה

ת או אם שיישירר מוצצייסמכות לת הל לספק אצילהא
ם טיילוונם ריסמכת מרבעל היך כול. התהלשם המותג

עת צבתם, מם מקומייספקיר בשמדוב. כתיזת פיקוריוב
ם, ירם זב ספקים. בקריל המקרכלת בילטת פרונקוריב

ר ישות המוצגרלוי בת תילטת פרונקוריל בקיומה ש
י לעי המותג הפרטי הם ברנצ. כל ילקום המפעמיוב
סוף התהליך . בדותתועיכות רשמיות ומסמכות אה
ספציפי ם הירל ולסוג המוצמפעי לישור ייעודבל אקתמ

שרות עם קחר התא. ללבור שופרסר עציישיוכל ל
קוח יך הפיל תהלי עאחרציה אגולערך הרספק, מה
ת יתנם שיקורת סייתוכנ, בהתאם לשוטףבקרה הוה
רן. צירה לדסיכון שהוגת המפי רעת לבקהנ

יכות י אקנמצה סט תיל א- שופרסם ירם זמול ספקי
 (Global Food Safety Initiativeאומי לניבגון הרל האש

GSFIם ורשתות יגולטורם, רירנצם יילפיו פועשר ל)א
ם ירנצת אך ורק ישרא מאם. היעוללות בישיווק מוב

גון. רל האיכות המקובלות שעודות האת תם איאהנוש

יפה דעל מ, שופרסלכל- כם ם מקומיימול ספקי
עשייה תמוך בתי לדם כם מקומיישר עם ספקיקלהת

רן צם. ייינונים ובינטם קם ספקיעצית ולהילאהישר
ישות רדשונה לעמוד בארש ובארב בחוילי מאישר
רן. נוסף צישיון ירק בית ולהחזילאציה הישרגולהר

 HACCPיכות ת אכערל מל כך דורשת שופרסע
ישה זו רל וטיפול בהם. דמפעם בירה סיכונידהמג

רה חמים, אבל מירם זירנצרישה מידשוואה למקלה בה
לוות תן ליבה, נרִל הקש. בילאק הישרשממהמקובל ב

צור ת היילחיתדוק באופן הם בם המקומייספקית הא
ת). יאחרספקה את אפרק שרשרחבה באו הר(ר
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ף דם על המריכות המוצית אבקר 2.
ת נו בקריכות היטחת האבתהליך הי מחלק מהות

מות: מה רכעת בצבת. זו מףל המדר עהמוצ

 .ףמדייה ללי עפנר חדש לישור מוצא

ל ם שירת מוצבוצכל קלם: ירקות מוצידת ביתוכנ
סיכון ת המרת בקרה בהתאם ליעת תוכנבקרן נצי

קות ידי באמצ. מרר המיוצרן וסוג המוצצל היש
שך , תוך המם לטיפולירנצים לירבגות מועיחר
 .ל הרשתב ובקרה שעקמ

בלות קתי יום ממדתלונות לקוחות: טיפול ב
דה. דקות בקפיבלקוחות וכולן נלונות מת

קה ידבוא ובי ייסמכת מבקרבוא: לוחי יישקת מידב
ציה. גולישות הררדדה בל עמישוטפת ש



      

פורום מותג פרטי  
רי המותג יכות מוצאמה פורום מקצועי לל הקישופרס
הלקוחות  יותפנל כלת אםחיתומנם ידנתו גרסמב.הפרטי

ד צם. לת החלטות לשיפורבלם לשם קיראודות המוצ
ם צון החודשיייעות הרבי שקרת סם אחית, מנתאז

ס תכנ. הפורום מי המותג הפרטירמוצחס לים ביכערהנ
ם מים וגוריריכם בים, מנהליכ"לל סמנחודש וכולחת לא

קה וקרובה עמירה מת הכפשרלותו מאפעים. מקצועיי
בות ת החשית אאטפות הלקוחות ומבדעם הע

ם יה, בהתאלקוחותבה לשל להקחסת שופרסשמיי
פרק חבה באו הר(רז" כרמת "הלקוח בייגסטרטאל

רות). לקוחות ושי
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רה יזומה )ריקול( החז
נו ים אם, אסויר מל מוצרה שיק מכל עשויה להפסישופרס

אות ירת בלול לסכן אחות ועטיבישות הרדעומד עוד ב
 .רדיכות שהוגרט האדנת סטם אנו תואיאהלקוח, או ש

ל שופרס .קוליזומה - ררה יז נוהל החזרזה מוכמקרה כב
שיש ספק עת - "כרות המונזהיקרון הפי עית ללפוע

פי הלקוחות ת כלחבחריות המורע מהאהנובין ספק", א
 .בוראות הציירבת לתפשרי מתבלבות החויומהמ

ד שרמרן, מציע מהיגזה עשוי להר כל מוצל קיומו שדע עהמי
ת לונבות תעקל או בל שופרסזומות שקות ייד, מבאותירבה

אום יתרן ובצכון הידעת תוך עקול מבוציל רזה ערלקוח. ההכ
דוק ושוטף שר הל קת ערל שומ. שופרסאותירבד השרעם מ
ר ומובנה סודבודה משה עמו נוהל עביאות וגירבד השרעם מ

רוע יחקור האבור וכן תצייווח לזומה, דרה יתהליך החזל
 .קנותסת דו"ח סיכום ומאוהוצ

ת לונבות תעקבצ'יס: ף מנחטיין באזגן קרלאחשש ל
ר ח המוצלשב), נבון החלין (חלאזישה לקגתה רבלקוחה ש

ם ימוכין הנאזל קם שידיאו שרמצקה נידבדה. בבעקת מידבל
אות הלקוחות ירבסיכון לל הש. בתיתדבעזיהוי המת המרמ
י נקול לשי, ופורסם רקות נוספותידבל לנה שופרסיתא המל

חד מהם. אלוי היה רק ביגף שהת אארן - זצרי הימוצ

פסטה, ם בל חרקילונות לקוחות עב תעקפסטה: ם בחרקי
ם, . אומנאותירבד השרת מת הלקוחות ואל אכנה שופרסדע

ת עייבר ב, אך מדובאותירבם לקיים מזניאו אמצנם שהחרקי
ת ל אשהתה שופרסבות המקרה העק. בתייכות מהותא

ק עם עמיר מחקים תי לקיידם כחודשיישיווק הפסטה ל
ר צרן מייצם שהיירהמוצ 11ת כל פיה אמדדה מירן והורצהי
 .בור הרשתע
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ת ריכות על התוצת אבקר
טרייה ה

יכות המזון יות ואל טררה עשמיבות בקיעה רשל משופרס
ישוי יכות ורחלקת אעות ממצאיה, בלקוחותע לטרי המוצה

ל: שופרסיות בטרחום החת תם תילכלם הנירם. המוצקיעס
ם. יגחלקת דיה ומביה, קצדנע, מרקותרות ויפי

יהום זת הת אל שואפת להפחי, שופרסאותחום החקלתב
 ,תצירנה האקיתרה בהתאם לבדרי החוממוש בשימי והיהכ
 .סופיר הל המוצרה עבדיות הראא שלקרון: לעיזה הכרמבש
גנון חת מנת תאמצת נבלקתת שמיאת החקלרל התוצכל

 .תצירנה האקיתתה בדל עמימון עי האתכערבקרה מ

ערך מה מדה", הקיבערך המת "דרחד עם חב, ילשופרס
ר בקרה, פחות ת המהלך: יותלה אידול והוביגל הבקרה ע

גוף ש כשמדה" מבערך המ, "דשותפותת הגרסמרה. בבדה
ם. אומיילנים ברטידנסטת ביאת החקלרל התוצהמפקח ע

ת ק אעמיח ולהפתשיכה לל המם, שופרסינשאורך הל
אות: בעות הפעולות המצאיכות בת האי בקריכתהל

דות חית ארציייכות לל אם שיימאם עצרטידנת סטרדגה
ם ילדין המגב

וף ל גרה שחיפשרות בתן אדות ומבעספר המת מלדגה
ל דכל מגבקרה לקוח וההפי

גומי ידל לל שופרסי שמאיון" עצלקוח עגנון "פיהוספת מנ
בו סווג לול שסל פי המם, עיפינסם או בילו"גרמבע פת

רשותו בעודות שתם וליקנתל ובהתאם לדהמג

רקות ל ית שיאת חקלרתוצמבקרה ערך הת מחבהר
ם מן החי ירמוצרות גם לופי

ם יכונדעת כל הל אדה שופרסגיא 2019נת שב
ייה, וזו ת טררספקת תוצאחיות לת הנרחובחויות לוההתפת
 .ם עם הרשתידעובם הילדל המגכלהופצה ל
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ריאה זונה בם תדימעוד
ל ם שישותגת נר איבגפת להיה ושוארווחת לקוחותאות ולירבל דואגת לשופרס

יווןכיות לבעקם בדקפת הרשת להת, שוא. לשם כךבורל הציכלם ליאירם בירמוצ
כן. רצם לקיים המזירם חומילים מכניאם שירר מוצציי* ולClean Labelשל  

ם ידם המיועירמוצכל הנוגע לרה, ביות החבנימדחלק מכמון ת סיחובאות** בנוגע לירבד השרל ממה שפורהר
עי בם בהם צירשווק מוצנו מנים, המותג הפרטי אידלילתהליך ז לרל והיוותה זל שופרסם שידיעמכה בם תירהמוצ

ם. קייתמם או מקייכל מזמאמהלך ב .י הרשתרמוצם בייתזונם התיכערק לשיפור העמימ
 .םירמוצ 150ר מ-ל יותם שייתזונם התיכערשופרו ה 2019

י רחומיטוי בדי ביאה לתהליך זה בבור באות הציירבאגה לדה
ם ירחומש במשתל שואפת להחרו. שופרסבנם שלגה
מה. פורישות הררדדי לעמוד בם כייכותאלמא בם ולעייבט
רו בם שיעירמוצ 70ל יעה תהליך נוסף הכולנהת 2020ב-
ציה. מולפורר

 :רינופרסל הפחתו ממוצשוב

23,815 
ר סוכק"ג 

ר סוכפיות כ 5,953,846-שווה ערך ל

4,306 

ק"ג נתרן 

9,972 

ק"ג שומן רווי 

 .רם יותיאירם בייתזונם תיכם ועם ערייכותאלם מא תוספילכן, לרצם לירם ומוכם פשוטילי גרחומם מיבכם המורירקייה - מוצת נ*תווי

צורה ם בירל מוצם שייתזונם התיכערל אודות הדע עם מייכנרציש לגדו להננוע, שיתזונמון תקנות סיתוקפן תסו לכננ 2020ר נואיב-1** ב
ם. אותירדום בען לקימם ולירל מוצת שרה מושכלחיע בצבם ליכנרצאפשר לת לל מנת עאם. זילם וסמימונעות סימצארורה בב
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 GREENרוק: שופרסל המסלול הי
ל שוטפת שלות הי מהפעיחלק מהותאות הפך לירבחום הת

ק יגנישת רשת החנויות אורכ, עם ר2011ל החל מ-שופרס
חום ת תיש אגלהנרור: י בתראן יש ערך חב. גם כטרקמ
 ,פרטישויות בגי רלעבל ולכלי בלאאות לקהל הישרירבה
יום כגה. שר הר בחימם בירמגוון מוצנות למית זרצירך יד

ין"ל גרשם "שופרסחת הם תיים ייעודיפינם חמישה סניש
י חברם ביפינסתוך האות בירחמי בתחלקות וממ 84ועוד  

 ,רא סוכללוטן, לא גלם, לייגנם אורירם מוצ, המציעיץרהא
שר). ב וביפי חלחלם מן החי (תירמוצם ליפיחלטוז ותא לקלל

 ,ףענדול בגנו המותג הין היל גרהמותג הפרטי שופרס
לוטן. ר או ג, סוכטוזי לקטולם ונייגנם אורירהמציע מאות מוצ

עט מם כיאמצלו נם איריום, מוצכך שכת ליאחרל אשופרס
ל רשתות שיווק יסתן שכנא רואה בהי .לאישרת ביכל בב
ל צה שדיה והאעצמיכה בתיה כבותעקחום בתחרות לא

. הרשת יתרט החבמפקית האק אעמיאופן שמהמגמה, ב
ם יאירם בירמוצנות למית זרציעות ימצאי בחה כיהוכ
ת טי אאופן אוטומלות בעתן להיגה, נשר הר בחימם בעתוהצ
להם. יכה שרקף הצהי
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את מודעות עלה
ת זונה מאוזנא ותירם בח חיית אורמדל מקשופרס

ם: יכנרת מודעות הצאלעם להטיקרך פרויד

ם פייסנם בכירם מודסיורי
ק אית צלאות ועמותירי ברותי שיבתוף מכשי, בלשופרס

יפי הרשת נסם ביכרם מודיל סיורם שזלה מיי, מובלאישרב
ת כרדם, בהיסיורלוטן. הא גלא ליריות בל קנת סרחיבל
י כל קופות רחבם ל, פתוחייות מוסמכותנייות קלנטאיד

לום. שא תלץ לרי האחבכל רם במיקייתם ומיהחול
ם, צילל פרטי מזון מומב עדע רמים בים מועשרתפישתהמ
א יריפי ובחלת מזון תרחיבל תוויות המזון, עצות לם עימונסי

 .ועוד

 Greenרי ריגת שחרבנ
 11ל ט הכולקת הפרויל אקה שופרסשיה 2019נת שב
זונה, חומי התתתגר בחד אם כל איבם, שמציירם מוכיריגרש

ת הקהל ם אשתפינה הם משך שמ. בWellbeingהכושר וה-
ם דע, טיפים מיספקיתגר ומדות עם האמודתהליך ההתב

יות ליטגימות דפלטפורת בשרתוקלות מ. הפעיצותלוהמ
ר תאחם ייעודי בתם, מגרסטנייהן אנייות בתרורשתות חב

Mako חה כה להצלט זק. הפרוילל שופרסין שזר המגתוא
שיכו. בה והוחלט להמר

Greenstagram 
ם ייעודי ובו גרסטניל עמוד אחה שופרספת 2020ת ליחתב

ם, ל טעמילוב שר עם שים יותים מאוזנחיים ללם תוכן שעול
ש שמגרין. הוא ממות העולל מף סטיייים וליכות חייע, אבט

תוף , שילותאענה לש, מלוג עם הלקוחותאידמה לפלטפור
 .ם ועודיכנרם מציתכונמ
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הנגשת מוצרים תחליפיים - חלבון מן הצומח
שופרס ל ערה לשינויים בהרגלי הצריכה 

ובהעדפות הצרכנים, ובהם עלייה בביקוש
למוצרי חלבון מן הצומח. מגמה זו נובעת 

ממניעים מגוונים: מוסריים-הומניים - הימנעות 
מכוונת מאכילת מזון מן החי (טבעונות); 

בריאותיים - מחקרים מראים כי תזונה מאוזנת 
המבוססת על יותר מזונות מן הצומח תורמת 

לבריאות ומפחיתה מחלות; וסביבתיים - 
לתעשיית המזון מן הצומח טביעת רגל אקולוגית 

קטנה משמעותית ביחס לייצור מזון מן החי. 
שופרס ל מספקת מענה לשינויים אלו באמצעות 

השקעה שוטפת בהרחבת מגוון המוצרים
התחליפיים ובפיתוח מוצרים תחליפיים תחת 

בהם סדרת מוצרי בורגרים  המותג הפרטי 
טבעוניים אפויים, סדרת תבשילים “מן הצומח”
אף הצטרפה  2020 עתירי חלבון ועוד. בשנת

הבינלאומית  Meatless Monday ליוזמת
המעודדת הימנעות מצריכת בשר למשך יום 

אחד בשבוע לטובת סדר יום בריאותי וסביבתי 
כאחד. במסגרת זו מוצעים בימי שני מבצעים 

על מוצרי מזון מן הצומח, תוך עידוד הלקוחות 
להצטרף למאמץ. 
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ז כמרהלקוח ב
ל שונה שארה הרחיבל הוא להיות הל שופרסהחזון ש

חת ת תלל פועשופרסש אותו ממי לד. כלאישרת ביכל ב
שר חה ערך מוסף וקטיהמבת לקוח דמוקיה מגסטרטא

רה ל ההכססת עבתיה זו מגסטרטק. אשמכל מי עמו בבמיט
רה ל החבתה שמסיס עוצת בם אהלקוחות מהוויש

ם. מנותאלהם ומנייה שת הקנחווייעת מחתה נובוהצל
ת כערמסיס לבמון הלקוחות הוא האי נה כמיל מאשופרס

ת הלקוחות שיפור חוויבות בקיעה רשכן מם ולעמם חסיהי
 .חדשכל פעם מחור בה בבגרום לו לי לדכ

ל שיפור מון ע, הארותהוקם אגף לקוחות ושי 2015נת שב
עת ת הצלדגם ובהייאעונם הקמטימכל הפורת הלקוח בחוויי

מות דקתרות מדום תפישות שיעות קימצאת בא. זערךה
צוע ית לקוח, בדמוקת מיגונרבות ארעת תטמ, היותנוחדש

שוק יות בכנרחר דעת הקהל והמגמות הצב אעקדה ומימד
בור ק ושוטף עם ציעמילוג מאיעולות מדויישום תובנות ה

 .הלקוחות

רות של שופרסל שית הכמהפ
גם רתתו לטרף שמי מקיגונרמהלך את האגף לוותה בהקמ

רות שיחום הת תשר יטמיעו אם, אעשידי מכאת התפישה ל
ת יגונררו שפה אצרה וייל החבש DNAטי מה-נהרניחלק אכ
 .שותפתדה ומחיא

ם חסית היכערבנה שמת ההרות עומדשית הסיס מהפכבב
ת בכת מורכערמחה ליה התפתלקוחותרה לין החבב

ת בלי קיכתהלי בזכרף מבה הלקוח שותש ,תייוונודו-כ
בה של בהקחיתת החלטות מבל. כל תהליך קההחלטות

ת "קול" גם ארתשמאופן , בם והציפיותיכרל הצבנה שוה
 .םעשיים מפסיהלקוח ל

רות שית הל מהפיכיה שגסטרטהא

חקר 
ל בנה שנה והחיב

ם, הציפיות יכרהצ
ל ם שיתגרוהא

הלקוחות 

דוף תיע
ת ריחב

יות סוג
קוד מיל

ולשיפור 

 2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״ |46

ם כלי
ם יים טכנולוגיתוח כלפי

מוש מים ליתומכ
רו דם שהוגייכהתהל

מדידה

עיצוב 
ל פועם בידערוט הצפי

יהול . נרותשילשיפור ה
ת ל חווייי שבמיט

סתכלות לקוח דורש ה
סע ל המת עהוליסטי

ל צוב שר ועישהוא עוב
לו קודות המגע שכל נ

רה. עם החב

אופן שוטף ם בישונם היכל המהלם שצועייבת הכערה
ת רות וחוויישיחום הם. תיאמצמם בהתאם לושיפור

 .יהולמות הנכל רד ומנוהל בימדהלקוח הפך ל



  

 

 

      

ת ישונה של כל בארה הרחיהב
ת ילארה ישרל גאה להיות חבשופרס

ק יענת להאומיבות לחויורואה מ
בוצות כל קמנות שווה לדזה

ם יריהנות מהמוצהאוכלוסייה ל
רה. ל החברות ששיוה

א ל כולנו, הים שא חלק מהחייל הישופרס
ת בחויכן מל ולאישרת ביק בשכל מחת בנוכ

בלה בות זו קיחוי. מילאבור הישרל הציכלל
קופת הקורונה: תנה תוקף בשמ

ין יע ברי להכשתבקשון התאגע הרמהר
ייןלרות אונק שייעני להתחר. בי חלופותשת “ 

יין עונכל מי שמפשר לאבור ולכל הציחלקי ל
חלק, א ללרות מי שיל פנמנה, עזע הצבל

נו חובה יאם. רמילקוחות הקייר רק לכלומ
ר בשמת בתי לדקיע ולעשות הכול כשלה
 “ם. כולי ללמסירות מקשי
ל כ”ל שופרסמנכהן, רק אבצייא

פייסנ
שופרסל 

ת צייסה ארפרב

301 295 
ם פייסנם פייסנ

 301עות מצאיה בי לקוחותיונלמייע לגחה להיהרשת מצל
עות מצארומה וכן בד דץ וערפון האם מצהפרוסים יפינס

ישות ומאפשר גת הנר אב עוד יותחיריין, המלל אונשופרס
ם. ידמקומות מבודיע לגלה

ת ק אעמיאופן שוטף להת בלל פוע, שופרסתאד זצל
ם יכריהוי הצעות זמצאלה ביות שלגמישות והוורסטיה

כך , ובהתאם לבוצות אוכלוסייה שונותל קפות שדעוהה

2020 2019 

לה ת זו מפעיגרסמ. בדמוקק ומ, מדוייענה ייעודתן ממ
 ,םייתם שכוניפינסם: ייאעונם קמטימספר פורהרשת מ

תוח יסיס נל בע עבקע נם המוצירבהם מגוון המוצש
יפי נוסם, ל הלקוחות המקומייייה שפוסי הקנם ודטעמיה

ם ירל מוצחב שם מגוון רם, המציעיידול" גטקאוניס"ד
ל קה שופרסשיה-2018נה. בשאורך הם לימוכם נירחימב

ם ידם המיועיפינ- ס Cash & Carryחודי המכונה ל יימוד
ף נה אאותה שיהם. בכרצם למים ומותאקילי עסעבל

 .ידר החרזי המגכרל צעונה עיין ייעודי הלרות אונק שיהוש
ת ירלולסקציה הייין והאפללל אונר שופרסת, אלכלכ

פוסי דפות ובדעם בהנוייענה לשים מספקית מיהייעוד
יכה. רהצ

מעלה מ- ם לתימשר

 מיליון 2
שנה תי אב בב

פי לרות אשע
ם ם ביומשלוחי

47 |2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״



  

    

ר שעת משבבור בציבות למחוי
ר מה שיותכם ללוחישבלה החלטה לספק מל קישופרס
ם יים חיונירספקת מוצת להאומייות לחרתוך א, מלקוחות

חב בור הרת הצית טובבקופה זו, ולהצתמיוחד בם, בכולל
בוע י שנוספו מד 2020ל יפר-אץרם מחודשי. ביוןלערך עכ

רה לו שהחבל שונה מאפרופי, חלקם בף לקוחותלא 13-12
 .ישילשל היגי הבות בנריין, ללאוניהם בללה איגתה רהיי

שה בקליה ב, שפנו ארשויותענה לת מתרשה לדף נהרשת א
יסה ל: כנשמ. לם שונותיבבוצות תושם לקירח מוצלששת

, וכן שארם ומנות מוכנות מלוחישספקת מרק והי בבנל
ם. סיסיבם בידם מבודילחיים ללוחיששות מבקהיענות ל

שלישי יל ההג
ל ייה שת הקנז מאמץ לשיפור חווייכריטה לל החלשופרס

ת זו גרסמקופת הקורונה. בתישי בלשל היגת האוכלוסיי
בות טתן הם, מייספקה ייעודת חלונות ארלה לשמיפע

לות ם הוקצו שעות פעייפינסחלק מה. בם ועודלוחישמב
חדמה יל הקי, שופרס. בנוסףדבישי בללשל היגלקוחות הל

 ,י"לשון שאק הרי"הקלי ליטגידחם התת המא ynetעם  
ש משתישי להלשל היגת הת אוכלוסיימד אלתו לטרשמ

קופה תיהם בלקל עאופן שים בים ומקוונייליטגים דיכלב
ת גרסמת חייהם. בגרל שת זו ויסייע להם לשמור עתגרמא

ל או עידי ויריך עם סרטונליין מדל אונק שופרסשיט הקהפרוי
 .דעחר צד אע, צרתאמנה בזצוע היאופן ב
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בלות ם עם מוגשיאנישות לגנ
עת עקרונות ברחד מאא אם הידבוד האל כרה עשמי

ל . שופרסלות הרשתת פעים אחים ומנינהיסוד המכווי
רט דנסטבלות ליהנות מם עם מוגשינאאפשר לת לבחוימ
ם יאבש. מכולספקת לא מת הלקוח שהיחוויירות ומשיה
ת חוויימיהנות ם יוכל לדי שכל אדם כעיקם מושיבר

ישות גחום הנ. תתדבת ומכ, הוגנתי, שוויונתימאייה עצקנ
ל י עאחר, האטה התפעולדי מנהל מל יל מנוהל עשופרסב

יין. לאונם וביפינסת בירותת ושייזגשה פיהנ

100% 
בלות גם מום עשיאנא לאופן מלם בישיגפי הרשת ניסנמ

ם פייסנישות בגנ
 .בלותם עם מוגשינאא ללאופן מם בישיגיפי הרשת ננל סכל
ם יים וטכנולוגייזם פייעו שיפורם הוטמיפינס 270ב-
ם ידיינתלקוחות המישה לגקופה ניהם נים, בייעותשממ
י דבכת למ, קופה מותאילוט הכוונה ייעודם, שיילגלא גיסכב

ם יפינסחלק מהדות ביינשמיעה, קלנועיות חדשות להת
רות שיי הנמו כן, צוות נות. כועודם יכיות נם, חנידולגה
ם ים מיוחדיכרם עם צשינאמוך ולסייע לתרך לתודם מיפינסב
 .לותם לעשה או צורך שעשוייכל בקב



 

 
 

 
 

 
 

 

 

      

ת רל עם חביפי שופרסנגשת סת – הניתרהכלה חב
RightHear 

ל אישרשונה באאות הרעונל גאה להיות רשת הקמשופרס
י דבם וכיבור עיוורת עימאאות נוחה ועצמצת התהמאפשר

טמיעה הרשת ה 2018ת נשם. החל מיפינסי החברייה באר
ל ת שיאות והכוונה קולמצת התכעריפיה מנסמ 200ב-
לווה ת שמיקציה ייעודיאפלת במכתהנ Right Hearת רבח
יעות באור ש. לחברמאות במצייה והתאת רבלם עם מגשינא

ב חיפת להרל שוא, שופרסד הלקוחותבוהה מצגצון ההר
בות ריפיה, לנכל סגשה בת ההנם אילשט ולהקת הפרויא
 Be. רשתב

כוונהצון וברר בל מדובל שופרסמקרה שב ל לוב שפשר שיאנוי ולל שיחולם לייתמא “
ל , ועל כךרה. עחבבלויות באוכלוסיות עם מוג

בור נות עלוב וחדשל שיקוי שחיל להיותה מוד
חרה בם, נעולץ ובראת ביאעונכל רשת קמ

ם יחרבם הנטיקחד מהפרויל להיות אשופרס
ם כולמה ליגל מד. שופרס2019ת נלנו לשש

 “כונה. ת ונינגשה חדשמהי הנ
 RightHear,חן כץ

 200כ- 
שו גסל הונפי שופריסנ

ייה אדי רבם וכלעיוורי

מעלה מ- ל

6,000 
כ סה״ם מושישי

ת צייפליקאב
Right Hear 

 2,500כ- 
ם בייטים אקמשתמשי

חודש ממוצע בב
ת צייפליקאב

Right Hear 

י יכולהנאישה שגרי מנאשונה שאזו פעם ר “
. זו תימאצורה עצסופר ביות בלעשות קנ

לקוחה  ,ילט “יטחון. ל חופש ובחושה שת

רות שיישות בגנ

קציה יר והאפלת. הארותשיגשת הקיעה גם בהנשל משופרס
ם ים ותומכעיבצם במיחוק, מותאישות ברדפי הם לגשימונ

אפ, טסם - וואיייה מגוונמו כן, ערוצי פנאה. כת הקרתוכנב
ערוץ הנוח רשת בפנות לבור לצים ליצ'ט ועוד - מאפשר

רות קת שיענאופן שוטף בהם ביכררות מודשיי הגצילהם. נ
ם. ים שוניכרלקוחות עם צל
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ילך שבבמות עולם יכהופ
ם עם הלקוח קישמם והמירותשית החבת להריבטיקישה פרואגת בלל פועשופרס

חזק י ולחודצור ערך מוסף וייית לל מנת עאם. זיינם וחדשייתרצירונות יתוח פתפיול
 .מנות הלקוחותאת נא

דון הלקוחות מוע
י אשרארטיסי הוכ

חות בות והנטק היענדון לקוחות המטפחת מועל משופרס
י הלקוח. כפות וצורדעת להישימה א, תוך התאיותחודיי

ל אישרם בידולגל הוא מהל שופרסדון הלקוחות שמוע
ל מציעה , שופרס. בנוסףתיקי בשיון מלי מינשומונה כ

 2019ת נשבות נוספות - החל מטי המקנה האשררטיס אכ
ל אכר לבע. עם המלאת כרתוף חבשיעת בצבתלות מהפעי

ת ישית אמת ומותאיחודעת ערך ייבוש הציגל ללה שופרספע
ד בוהה מצצון גיעות רבשענו בלו נם אידעיה. צלקוחותל

ף לקוחות - לא 590דון - רי המועחביש מלשש, כהלקוחות
שונה. אתו הרנשי באשררטיס האכפו לטרהצ

22% 82% 
י אשרס אטיראמצעות כב שלרות מהמכי

רי חבם לסל הפרשו
דון הלקוחות מוע

 מיליון 2מעל - 
דון לקוחות מוע

641,000 

50 

י ארשאהס טירכם בם מחזיקימתוכ
 2020סוף רה נכון לשל החב
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ם פייסניה בכנולוגחדשנות וט
ל יפיה ענסיות בעת טכנולוגטמבות בהקיעה רשל משופרס

נות , חדשעות נוחותמצאייה בת הקנת חוויית לשפר אמנ
ם ירותק שישישונה להאא הרל הימן. שופרסזוחיסכון ב

ם ובהם: יינחדש

-1,240לות כם פועיפינס-200- במי רות עצשיקופה ב
ת ת איעותשמרות מ, המקצמירות עצשיעמדות קופה ב

ם אותרות ביסך המכמ-29%. כסעומשעות הם ביהתור
דו עילו. הלקוחות העות הקופות הלמצאעשה בם ניפינס
חושה שהרשת , תוך תיחודי וייתחוויימוש בהן כשיל הע

ם. מנזב בחשי להתדמום כסית המקעושה א

ם ירת המוצתן לסרוק אים ניפינס-17- בסרוק וקנה 
ת יקציה ייעודיעות אפלמצאף בינסשהות במהלך הב

קציה י. האפלמיעצרות השיחת מקופות האם בלולש
ל סל סכום הת עממן אזת הלקוח בת אכנדעמ

א צורך לם לירף עם המוצינסת מהאצת לומאפשר
לה. געם מהאלהוצי

ף ינלוט לסע פייבוצ-2019- בא קופות לף לינס
בור י לעת מבלאצף ולם מהמדירסוף מוצאהמאפשר ל

עות מצאת בטיע אוטומצבתשהחיוב מל בקופה, ככל
מות מצלמוש בעשה שי. לשם כך נתיקציה ייעודיאפל

פ רט-אאת סטרל חבת שיכותאלנה מית בייוטכנולוג
ת כערל נ, שופרסלוטחת הפייבות הצלעק. בתילאישר
לו. ם הליפינסספר הת מב אחילהר

ל החלה שופרס 2019נת שב- ל הרובוטגאא: יבדן העיה
י אליהול מם בנסייעים, המיפינם לססת רובוטילוט להכנפייב

מן צור ז(קי-5%ם בנותמית זשפר אאופן שמם בירהמוצ
דע . המייזם מיפוי פיעיצם מבף). הרובוטיל המדחסור עהמ
ר תובנות צענן ומייטי ביך זיהוי אוטומר תהלסף עובאנש
ל אה ערתן הת, תוך מת הלקוחותיכרי צתונל נת עממן אזב

ל , שופרסלוטחת הפייבות הצלעק. בףמדם בקומם ומייחוסר
ם בהם ייעשה יפינס-15ט לקת הפרויב אחית להרתכוונמ

 ,ל הרובוטר שת יותמתוחכת ומלשוכלגרסה ממוש בשי
 .לגאהמכונה י
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19.9% 

1.1 
1.4 

13.6% 

8.8% 

11.5% 

ליין פרסל אונרות שומכי
ח)* ״י שדראיל(מי

יין לרות אונימכ
רות יסך המכ% מ

3.0 

2.0 
1.7 

2016 2017 2018 2019 2020 

ד באות בלעונ* קמ

ליין אחת ת אונם תחת קוררית מוצשור
מות ענה המקוון גם לעולת המב אחיל שואפת להרשופרס

יין, לר האונתרוג אדשחלק מ, כ-2019. בם והנון-פודרהפא
רשת ם מרי פארשונות: מוצסחר הרות המיהתווספו לו ז

Beיות ת קנרי, זMarketplace לי חשמרהמציעה מגוון מוצ, 
ם ילו הופכ. כל אTravelל , ושופרסיהוט ועודקה, ריטרונלקא
, החלה ליבמק. בOne Stop Shop-יין ללל אונת שופרסא

ת יברופות לספקת תאת לאומים לישותפות עם קופת חול
ר . מדובתת מקצועיתן ייעוץ והכוונה רוקחיהלקוח ומ

רשם רופות מספקת תאץ לראסוגו בשון מארות רשיב
ת פשוטה ונוחה. מנה מקוונזעות המצאבת הלקוח יבד לע
רות קוש לשייבת ביעותשמלייה מל לעיר הקורונה הובבשמ

חבה פויה הרצ-2021ם. ביירונם כיחולמיוחד לוסייע ב
לוח. שיזורי הל את שיעותשממ

ליין שופרסל אונ
ל אישרת באות המזון המקוונעונת קמלה איל מובשופרס

רות המקוונות ים. המכעולת המגמה במה אידף מקוא
 19.9% היוו-2020רשת ובת במדתחה ממיצאות במצנ

רה ת החביעה אחה זו מנמיצ .יותאעונרות הקמיל המכמכל
 .תלות המקוונרוג הפעידשתוח ובפיאופן ייעודי בקיע בשלה

י טרונלקסחר האת המבחטי-2019לשם כך הוקמה ב
לות ל פעיתוח מקצועי שיהול ופיל נמונה ע, האליטגידוה

ם. ערוציל הכליין בלהאונ

ציה פליקאאתר והרוג הדש
מות דקתיכולות מקציה ביר והאפלתגו הארשוד 2019ב-

יות חודעות ערך יילקוחות הצק ליענהמאפשרות לה
ל נה עשר הפרס מוצתה בכל ז. שופרסתישימות אומותא

עת ת הלקוח גם בת אתשרקציה מי. האפלר החדשתהא
ם" ץ חכרות "יועשים בית קופוננטעיל בשמ, לףינסקור ביבה

ק ייות בקלת קנלגשחרור עם, ביאירם בירל מוצץ עילמהמ
ר ת עוד יותמדקתת ומינקה גרסה חדש, הוש-2021. בועוד

ש ל האפליקציה.
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יות חיונליין - מנוחות לשופרסל אונ
לות ל הפעיבה עשפעה רתה הר הקורונה הייבשמל

לייה ד עם עמודל להתרשה שופרסדלה ניין ל. בתהמקוונ
ר בעל ומעמהיכולות - מ 4ל פי קף שם בהיקושייבת ברסטיד
זוק חיחת בכות המוצלכה לו. ההיערערנחיש שרכל תל
רה ד תגובה מהיצ, לחרונותם האינשיין בליות האונשתת
ת ת היכולל אידגל לה, אפשרו לשופרסרבשת המלחיתב
קף בהי 50%ל ייה שלעא בטבם, שהתקושייבענה לת מתול

ל יין שלי האונרות. שי2020ת נשערוץ זה ברות ביהמכ
ערך כות מל היערם. עוד עייחיונם כמת עצחו איל הוכשופרס

דו”ח. אורך התן לקרוא ליקופת הקורונה נתיין בלהאונ

 Beרשת 
ת לקוחות חווייהמקנה ל Beקה רשת הוש 2018סוף ב

ת יקה ובלטיקה, טואטימות הקוסמעולת בינייה חדשקנ
חת מותג ם תמילשתם מירחימם ביר, ומציעה מוצרקחתמ

 Be. לפרטי ש

לקוחות ת תוכן לרם: יציריא רק מוצל
חום המזון תטי בלוונלי ריטגיטיפוח תוכן דקיעה בשל משופרס

ם קציה נוספיאטרניקי אשמצור מיטרה למל בף סטיייימות הלועול
ל ערוצי ל” הכולין שופרסזר “מגתק הא, הושתוך כך. בעם הלקוחות

רה . החבם ועודם, טיפיים, סרטוניתכונ, מבותתם ומגוון כיתוכן שונ
 .יותתררשתות החבלה בחזקת עמוד יוטיוב ופעיתלה וממפעי

ת בלקתד הלקוחות ומבוהה מצבות געורבה מילות זו מנפעי
בוהה. צון גיעות רבשב

 2020-2019פרסל זין שומגסות ליכנ

 מיליון 3.5 מיליון 2.5
יסות כניסות כנ

2020 2019 

 2020תיות ררשתות החבפרסל בשו

 מיליון 0.5
סבוק עמוד הפיים בריחב

123,000 
ם רגטסינאעמוד הם בעוקבי

40,000 
 YouTubeעמוד ה- ם במנויי
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ל אישררות בשית של היהב
ת ל איחה ומוב, המניזכרם הפכו לערך מצוניעות רבל שרה עלקוחות ושמירות לשי

י תאופן בלקיעה בשרה מהחבלותה. חומי פעיכל תת וביגסטרטמה ארל בשופרס
רות אגף לקוחות ושירות בשיטה הת הלקוח. מרות וחוויישית המשיפור רתפשר במ
לוג עם איעולות מדתובנות הם לרות בהתאשיכון תפישת הדבוש ועיל גי עאחרא

ת ם שישפרו אמידקתם מרטידנעת סטטמם להיים רוחבייכל תהלי. הוא מובלקוחות
ל מציה מהווה שופרסכות מאזב .תיטכנולוגת והנושימה הארהמפגש עם הלקוח ב

ל דול שית חוזק ובקודרות מהווה נשישר עם הלקוח, והל הקט שבי בהימנסמן י
 .הרשת

לקוח מינות לז
, מקצועי ל, יעירענה מהיק מיענרות הלקוחות מערך שימ
י דלושה מוקשב מכרה. הוא מורכל לקוחות החבי ליכותוא
חומי ל תכלת לממן אזענה במיכה ומם תספקירות המשי

עות מגוון מצאלקוחות בם לעים המוצירותשילות וההפעי
 .תשורקערוצי ת

ם ינמיזת השורקת ערוצי התחבת להרלל פועשופרס
חת כל אאפשר לגמישות ולת הר איבגת להל מנלקוחות על

ייה ת פנ. הרשת מאפשרריותרך הנוחה בדפנות בחד לוא
רשתות ס וב, פקיטרונלקר א, דואיפונלעות קו טמצאב

שונה את הריאעונהפכה לקמ 2019ב- .יותתרהחב
ר תט האצ'אפ ובאטסרך וואנושי דרות אל עם שיאישרב

שר חת ערוץ הקיצון הלקוחות מפתיעות רב. שקציהיפלוהא
ר פרס מוצכה לף זבוהה, והמהלך אנה גפ היאטסבווא

, המאפשר קירות לקוחות בקלשיקו ל הושיבמקנה. בשה
ר תאעה בבוצמנה שזקלות בהל תרות ובנוחות עמהידווח בל

ם ישרקתמק ליענהמם חות חכב שיתנקציה, וכן יאפלאו ב
 3.תישים אם מותאירותיט שיי עם תפרלענה פרסונד ממוקל
רות ם שייקים המענדימוקי כנולוגטיזון בין אנושי לא
ד חצותבוקר ועב 8מ-בות ל רואה חשי, שופרסתיטכנולוגחות הף ההתפתל אע  .ישיחס איף ליחלין תבהן איות שסוגנושי בענה חם ואמל
פ החדש אטסרות הוואשיבתפישה זו, הוחלט שחלק מכ
כל עת ת בלל פוע. שופרסרותג שיצידי נל יענה עתן מניי

ענה ל מח לשמור ערבהם יש הכין המקומות שחין בבלה
נו תם ייים טכנולוגעימצבהם דווקא אלו שין אב, לנושיא
י נושי לטכנולוגין האכון בזון הני. הארל יותענה יעילקוח מל
 SLA.רותשית הסייע לשפר אמ

ענות תוך ניות פנמה 80%
רה גשבדקה פחות מ
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 2020)ר מבצוף דן לסו(נכמערך ם בדיעוב

450 297 
2020 2019 

בממוצע חודשי מספר פניות נכנסות

344,000 170,000 
2020 2019 

ממוצע יומי בסות יות נכנפר פנמס

15,600 10,500 
2020 2019 

ממוצע חודשי בם יטלייגם דיערוצייות בפנפר מס

240,000 46,000 
2020 2019 

 58 2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״ |



      59  |2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״



 

 

    

ר מן משבזרות בשי
י תגראענה לתן ממקר בעיל בקיעה שופרסשה 2020נת שב
לה יין לעט במ, כץרחודש מיפת הקורונה. בל מגשרות בשיה

תון עמדו גע נכל רם. בידל המוקם עירידם אסירו עומנוצ
בה אות שחיית תוך מציא, וכל זיותפי פנלתור עשרות אב

דה , עמית קפסולותתצורבודה בגון ערה ככות מהיהיער
עמדות המאוישות ספר הלול מידאות לירבד השרחיות מבהנ

ם קושייבדי לעמוד ביהם. כתם מביבשי צוות רנל אבודה שוע
ם רות חדשיי שיגצינ-300ייסה כל גשופרסם, בוהיגה

א שיבשלהם, כשרה שי הקליטה וההכיכת תהלמה איוהתא
ר סייע יוס המהיגה .רותשיי הדמוקם בידעוב 580לו פע

ת יש שוב אגדם והידיעם ולעמוד בקושייבד עם המודלהת
בה ר שבשקופת מתמיוחד ב, ובנושירות האשיל הערך שה

 .רותשיי הנד נותיה מצמפתרשת אדחץ ונבור מצוי בלהצי

לקוחות שבה להק
אב" קודות הכת "נזהות אר הוא ליותי בעותשמתגר המהא
ת ת איעותשממנויות שישפרו מדזר התאל הלקוחות ולש
ת מדיה ומקלקוחותשובה לל קם. שופרסצוניעות רבש

 .קורותילונות וב, תיותפנשור לכל הקת פתוחה בלתפישת ד
דה מילי לאב חיונשם מינלונתיה המא רואה בלקוחותהי

דום מנוף לקירות לשיערך הת מת אישה זו הופכ. גולשיפור
י עותשמחר שהוא מהווה ערוץ מ, מאת הרשתייגסטרטא
יהם. כרת צבנת עם הלקוחות ולהשורקתל

ייה של לקוחות עקבות פנחשו בם שהתרכיתהלימאות לדוג

ליין אונם בצעיבוע מבקי
מנה זצוע ההיד בין מועם בעיצחלופת מבבות תעקב
מות סוימנות מז, הלפועם בירקוט המוציד לין מועבל
ב יעתו. עקדיא בלבור הלקוח שקר עיילולות להתע

יין לעי האונצת מבע אב, הוחלט לקאיות בנושפנ
ם קפים יהיו תעיצי המבח כטיבאופן שים במילשמונה י

קופת הקורונה (החל תלוח. בשצוע המיד במועגם ב
ל שיום ב-14רך לם הואעיצבוע המב), קי2020ץ רממ

לוח. שי הממנת זכרהא

א עקב ם שלרית מוצריות החזדינת מרדהג
בה עם הלקוחות טישר מם אגפ
יות ניעת המדטמכן, והרת הצגנחוק הר בדמוגר לבעמ

 .יפי הרשתנסהחדשה ב

ליין מנת אונזאת הם להוצרים מוצמויקביעת מינ
פת הקורונה תקוב
קוש יבלייה בעבות העקם בירנות המוצמית זדירי

תוך ם מירעט מוצם עם מלוחישחת מיללה לשיהוב
ם יפייחלם תירספקת מוצא, או לתימנה המקורזהה
א ת בנושקוריבות בעק. בצון הלקוחותיעות רבא לשלש

י אלמם במים הקייירל מוצחתון שף תבוע רהוחלט לק
 .לפועמנה לזת האלהוצ
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ר סל המהיה
ל קופת הקורונה, עתר בט נוצקהפרוי

ם קושייבל הכלענה לת מתשיך לת להממנ
רות שירט הדנל סטל לשמור עיבמקוב

ט קת פרויגרסמלוח. בשי הממנת זנחימב
ם ירמוצ 120לקוחות ם לעיר מוצל המהיסה
ר לוח מהישמבות לחיים תוך התסיסייב
חה תף פיל א. שופרסשעות 48ד ל עש

ם עיצבה פורסמו מבת שקציה מיוחדיאפל
לו. ם הלירמוצל
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בות יין של תרענ

א ת הייגונרבות ארתי ם כינמיל מאשופרסב
טרה . המםידעובב הי בקרנוי תפישתח לשיהמפת

כל , בדצל כל עוברות אטמיע תודעת שיא לההי
ר עם הלקוח. ק ישישמין לו מם א, גם אדג ותפקירד

ם , וכולרותל הוא נותן שיי שופרסדעובחד מכל א
גש דה .פי הלקוחותיות כלחרארך ולדם לשותפי

עשייה חומי הכל תר לרות חודשיחום התתן לינש
 .חות שונותמלויות התפעייטוי בי בדיא לוב

מי עיון אות וידנ, סכותרדם המיקיית, מתוך כךב
רות שיערך הדי מל עובגש עדרה, בדי החבלעוב

ת ל מנ, עשר קרוב עם הלקוחותם בקיאמצנש
 .רותשיבות הרת תרות ואשית שפת הטמיע אלה

י דגורה לעובבוק סת פייסבוצת קמ, קייבנוסף
רות שיחום התם ביבם ריאם נושידונבה נרה שהחב
מו כן, ם. כידעובלוג עם האיח ודת שירציתוך י
ת אצורה יוצלו ברה שפעדי החבם לטובה עובינמצוי

ת מה לטובקיטת יוזש" ונאת רלדגדופן, תוך "ה
י דב עובם בקרתפרסמיחודש מחת ל. אלקוחות

 .לקוחותבלו מקי התודה שהתבתרות מכשיערך המ

 2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״ |

 2020-2019רות שישי מערך הכה עבור אנרדשעות ה

15,628 11,240 
2020 2019 
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פת הקורונה תקום בתמירות נרשישי האנ
י היוו גונרהא DNAל וה-י שופרסדל עוברוח הצוות ש

תגרי הקורונה. דות עם אמודמדי בהתי לעותשמחלק מ
ם תמלוא עוצמלו בם התגשינ, ואגשתרתה מייסות הייההתג

. דוגמה ל הרשתנה שקילות התת הפעיפשר אאלו לשפעכ
ערך ת מת גם אשרדול המף גינ, סלותילף גינסתה בכך הייל

 .חדגע ארדוד ביבס לרשו להיכנדם נידעובבו כל היין, שלהאונ
ת חרמלבוקר שר בבלה, וכישעות הלבלה בקההודעה הת

 .ףינסת הפתוח איעו לגם והים קרוביפינסם מידייסו עובהתג
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ם דיבות לעובמחוי
יות חראת באא נושוהיי לאק הישרשמדולות בגקות העסית עם המימנל נשופרס

ם אורלבה שיי הלכששת ערחד מנה אהים ידבות לעובחוימיה. דפי עובעמוקה כל
ל רה עם, לשמיידעובל הפי כליות כלחראא להוגנות ולבות היחוי. המת הרשתלפוע

דום תוח וקיפשרויות פית ארציימו גם לם, כרווחתיהם ולכויותזאגה לדם ולבודכ
 .תישית והאמה המקצועירטמון בהם בל האצינמוש הפוטמיל

ם דיפר עובסמ

16,853 15,807 
2020 2019 

ת רות טוב מתחיל מהבישי
רות שיעה בקשא הללחת יסוד שפי הנת ללל פועשופרס

פת רות שהרשת שואשירט הדנסטתן לעמוד ביא נם, לידלעוב
בה שרות החלה בהקשית הכן, מהפכ. ללקוחותק ליענלה

ל להם. שופרסם שיירותשים היכרת הצבנם ובהידלעוב
ת בודה המאפשרת עביבת סרציים במציקיעה מאשמ
ם שתפת אותת ומבערם, מידעובת פתוחה עם השורקת

ת טווח רוכם אחסית יכערמה ומעציסס שותפות מבת ללופוע
 .קיפות, הוגנות ושמנותאל נת עתהמושת

חום תרה בת תפישת החבל ומיישם אינוש מובי אאבשאגף מ
ת ם לשיפור חווייבם ריאבשם מעיקתה מושגרסמם. בידעובה
מה ציה והתאזילל פרסונגש עתן דתוחו תוך מד ופיעובה
 .תישיא

רך דם לשותפי
א רואה רה. היל החבבה שיב לל הם לדי שופרסעוב

יונה לבות עלי חשיעלותה ובפעים ליאלם מבהם שותפי
בלה תפישה צל מגפת הקורונה, קי, ב2020ב-חתה. להצל

י יעו מדגם היסורדי הרשת המשר עובאזו תוקף מוחשי כ
 .תאומימה הלשימאה ללייסות מתוך התגבודה מיום לע
לו רוע, איל האם שייתמם האיבוריגל רואה בהם כשופרס
ת יציפות התפקודת הרש" ואפשרו אם ב"קו האישונאשהיו ר

רה. ל החבש

ל ם שי"הפנט קת פרוימה הרשת אזר יבשמהלך המב
חב בור הרצילקוחות ולאות לד ולהרעתד לנועשל" שופרס

אופן מו בתרם ונמיילות כים, שעשו לידעובל העשייה שת הא
א ר לבדאוג שדבור ולציי לברות מיטת לספק שיל מנא עלמ
 .חסרי
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ת יגונרירות אמחוב
ם ידעובי עם היוונלוג שוטף ודו-כאית פתוחה ודשורק, תקיפותשנה במיל מאשופרס

עמקת מי ולהעצערך החושת הזוק תחי, למנותאת נרבגם להיים חיוניביכרמכ
ל ת שיגונרם אית הפנשורקחה התתוך תפישה זו פותמ .תיגונררות האחובהמ

 .רותאגף לקוחות ושית בידית תאגשורקת תדחיי ידל ית ע, המנוהללשופרס

ב חשמם לירחובם מנידיה את עוביבר, שמתררה מבוזחבב
א ם הית עמשורק, תרותשממם בידבודה ועובעמהלך הב

רך י דזכרת המשורקר ערוץ התבע 2018ד . עתתגריה מאסוג
רה ת ישישורקצור תיל לחה שופרסימצליום ם, אך כיהמנהל

.דייפון הנלטעות המצאם בידעובת עם הייוונודו-כ

שופרסל של כולנו  
לנו" ל שם "שופרסידעובת הקציייפלאקה הוש 2018ב-

ת יה. הנהלדפי עובלח עם אר שיציירה לחבת להמאפשר
ם רועייאחדשות ובת בכנדעדע ומרה כך מייבערה מהחב

 .טיותלוונשפות הרכל הגום לרתיש ובגר ונ, מהידחיאופן אב
מי יל בשמ, לדישיות לעובר הודעות איבעתן להימו כן, נכ

יות לות פנעם להים יכולידעוב, הינשד ה. מן הצתדהול
תה בנת הק אעמירה יכולה להם, וכך החבדוהודעות מצ

קציה ירך האפל, דתאד זבלשטח. מם ביכרצשר לאב
ת בל אם ולקישיייהם האתונחשף לנם להיידעובם הייכול
ם. תבודל אודות עת עיברמציה המפורניהא

17,200 
2020 משתמשים בסוף

20 
ביקורים בממוצע לעובד בחודש

313,400 
כללי ביקורים בממוצע חודשי
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ת מידע רעבפות והשקי
דע ת מירבעדיה ובהקיפות מול עובשנה במיל מאשופרס

ם ידעובת הר אחבטרה למם ברועייל אטי עלוונקי רעס
ת ר איבגכך לה, ובתקיעסנהלות הי ולהתגונרלסיפור הא

ין . בשייכותחושת הת תחזק ארה ולחיי החבם בבותעורמ
ת: אם זמידם המקיגנונהמנ

Super newsת יגונרם אית חדשות פנדור- מה

- בו ספקהת אכ"ל תפעול ושרשרסמנבועי מסרטון ש
פוי ף והצבוע החולשחשויות ברל ההתכן עדעהוא מ

ף מציין דוד ואל עים שיסרר מיבע, מבוע הקרובלש
 .תמה שמירם בידעוב

י גונרם איל פנפורט

רות" שית הבוק "מהפכעמוד הפייס

ת הודעות כערם ומיפינסי המנהלפ לאטסת וואבוצק
ם ידס לעובסמ

תקופת הקורונה ת ביגונרות ארמחוב
ר צאות שיי הודד עם אמודת להתל מנע
אפשר ם וללי החייגעכל מר הקורונה בבשמ
, הצוות ת הפרטמרנושי בי ואף תפקודצר

ת גריהלה שרה ונצל יגון, שופרסרוהא
מגוון ם בידעובדורה עם הת סשורקת

יהם לחו אלשר נבשאורך המם. לערוצי
רי ההנהלה כ”ל וחבטעם המנם מיסרטונ
ת אלעדע, הם, מיייגונרם איסרעם מ
ם ידת תודה לעוברציה, הכבל והמוטיהמור

י כראומי והצגת דמאבק הלם לייסיתגשמ
מו כן, הופצו קופה. כדות עם התמודהת

ם עם ייגונרם אים פנייתשורקם תינקמפיי
ם ידעובאות הירל בחיות להקפדה עהנ

י רל חומי עם כלר תוכן ייעודתוהוקם א
כה לקורונה רדי הם, סרטונדע, טיפיהמי
 .ועוד

ם דישבה לעובהק
ין בת להל מנדיה ער עם עובידלוג תאית דמל מקיישופרס

ם ק לקחייהם, ובהתאם להפיחושותיהם ותכרת צלעומק א
י לשפר דת כאם. כל זבוררות עשים לשיפור הידב יעולהצי

חיי ם בבותעורממוך בתם ולבצון בקריעות הרבת שא
ם: יגנונין המנרה. בהחב

טף אופן שוחד בם יילד פוערה והווע- החבם ידד עובוע
 .פנותתן לייו נלאד שג ועציף יש נינכל ס. בוקרוב

י ם ומנהליפינם, מנהלי סישיים אי- מנהלם ימנהל
ם. ידעובח שוטף עם הם שימים מקיייחברמ

כל רה במבקר החבפנות לתן לי- נרה מבקר החב
י לטפל או להפנות לטיפול אחרם האגורחום, והוא הת
קה יתפרק אחבה באו הרם (רטיילוונם הרמיגורה
י). דיל תאגשמומ

ם ייגונרם איקרס

ם ייגונם ארסקרים - כם שלדור בידייהכ
דיה מנות לעובדזקת הענבות בהל רואה חשישופרס

י גסטרטבודה אא רואה כלי עם הייקרסם. בת קולשמיע אלה
ר את החוזקות ולשפר את החולשות סייע לה לשמהמ

ם לשם רשידם הנידעת הצקוט אבודה, ולנעת הביבסב
 .יגונרם אירות הפנשיגה ברת מדצקפי

ת ממקיי 2017- החל מ-י גונרם אירות פנקר שיס
ל ב כלי בקרתני שגונרם אירות פנקר שיל סשופרס

בודה עיות התוכנסיס לם ביו מהוויאמציה. מדעוב
ם. ידרות לעובשיקי השמולשיפור מ

ד ת עובקר חווייערך סנ-2019- בד ת עובקר חווייס
גון ם כיאלות בנושאבה הוצגו שת חדשה, שתכונמב
יות , צוותרק מול המנהל הישישמבודה, מעת הביבס
 52%בוהה - תה ג. ההיענות הייתיגונרף ושייכות אינסב

ם הוצג יאמצתוח המילון. נאבו לששים הידעובמה
בנות כל רשו לדנם, שימנהלחר מכן לאם וליכ"ללסמנ

בודה בהתאם. ת עיחומו תוכנתחד בא
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כה ערמשוב וה
ם תגרסמבם, שייתנשוב שי מיכם תהלדה לקיירה מקפיהחב

ישי ומקצועי ח אם שים לקייימנהלם ולידתאפשר לעובמ
ל . כלדעובל הצונו שיעות רבשם ובחסית היכערמד במוקהמ
-2019נה. בי שכה מדערשוב והם מיבלל מקי שופרסדעוב
י ויהווה יוונכה כך שיהיה דו-כערגנון המישוב וההג מנרשוד

ע צד מביום כל עובם. כידבה לעובשמה נוספת להקפלטפור
שם שהמנהל עושה לו, כפי המנהל שמו וכלפי עצכה כלערה
יו. לחס אית באז

ם של שופרסל ריריגשה
תו גרסמם, ביריגרשט הקת פרויל אקה שופרסשיה 2019ב-

רשתות ת הרשת בצג אייץ לרי האחברם מידעוב 40חרו בנ
ם ידעוב, הפי חוץפולה: כלט כקת הפרויטר. מיותתרהחב

רה ין החבבור בת החיחזק אם לסייעים מיחרבהנ
ט קם, הפרוייפי פנקוף; כלטי ושנ, אותראופן ישייה בלקוחותל
י ולעשייה גונרם לסיפור האידעובת הר אחבסייע למ
אות דננה סשמהלך הת ברם עוביריגרשת החרב. נתקיעסה

ם ם שיווקיייז כלגרשת אעות וכן רוכם והפתנוקי, פייותתחוויי
לה ישונה הובאתו הרנשט בקחת הפרוים. הצלחידי מוממי

-2020. ם בידעוב-50תו לחבף להרתו ואשכלהמ
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יוון והכלה ג
עסוקה מנות תדזת הרציי ידל ית עילארה הישרחבשוויון בזוק החית ללל פועשופרס
 .חרע אאום או כל רק, מין, לתזע, די גלדבא הלבוצות האוכלוסייה, לל קכלשווה ל

שוק צוג בת ייתאות במצם מאוכלוסיות הנידק עובעסיייס ולהגת לבחוירה מהחב
זום אופן ית בלא ופועת הנושת אנוש מנהלי אאבשאגף מיוס בגחלקת הבודה. מעה

ת בלל סובלנות וקם שיכטמיע ערת להלל פועמו כן, שופרסרה. כחביוון בגת הרבגלה
נוש י אאבשאגף מכה ברדחלקת הה. מתיגונרבות הארד מהתפרי נתחלק בלחר כהא

ם. ידעובל הכלא ליות בנושתעשרכות מקצועיות והרדרה היבעמ

בלויות ם עם מוגדיעוב
בלות ם עם מוגשינקת אעסחבה להצו ההרת בל עומדשופרס

 ,רשתם בים שונידתפקים בלובי לשיבטיקאופן את בלופוע
עסוקה. ל התגעמס למנות להיכנדזק להם היענטרה להמב
ם ניית מנב אחיר ולהרתאת ללרה פועחביוס בגחלקת המ
גון סיכוי שווה, ם ועמותות כייעסוקתם תיתוף רופאשירשת בב

ל יפי שופרסנסת מחצימ. בלאלווין ישרב וארך הלמה דיוז
ף רה א. החבבלויותם עם מוגידיום עובם כיבשול) מ(150
ב א בקרלה בנושיבות מכרעת תטמאופן שוטף להת בלפוע
ם. ידעובל הכל

לוב קום ושית לשילם הפועת שוויחד עם עמות, יבנוסף
ם זת המיל אמה שופרס, הקיפשפגעי נל ני שעסוקתת
לוב עשרה ת לשיישה תוכנת זו גובגרסמם”. בם שוויטילק“מ
שרה בות הכריין, ללערך האונמם בטילקמפש כי נדמודתמ

ם. ידדי הצני שכצורענה לתן מישי ומיווי א, לתמת ומותאיייעוד

ם ישנ 11
ותק ממוצע של 

בלויות גם עם מודיעוב

ם ישנ 15
ם דיותק ממוצע של עוב

יעו בלויות שהגם מוגע
סוקתי מרופא תע

ות ם להם התאמוצעיושמב(
ת התפקיד) רגמסות בוחדמי

כן שיו תורשופרסל - עכם בשינ
ם עצים ושואפת להשים לנירבין גת לשוויון בבחויל משופרס

ת יבנות תוכנז מאמץ ולכריטה לל כן החליה. עדותת עובא
רה, חבבם ששית הנם אעציח ותם, תפתדקת שתיייעוד

שיו תורך" תוח "עכעשרה והפית ההי. תוכנתת ומקצועיישיא
 ,לשופרסיסה בי כנדתפקים בשיי לנאופן ייעודתה בבננ

ין ביהן, להפנם ביעומדם הת החסמיזהות אתה לטרומ
דות ל עובת שייהולבנות מאגר עתודה נולטפל בהם ול

תוך ם במידקתיהול מי נגרדדום לם לקיימוכם ניגרמד
ת דת עם כל עובינת פרטתכונמת בלת פועירה. התוכנהחב
ת בוצצור קית לל מנ, עחדי עם כולן יתבוצאופן קוכן ב

מות עולם בת נוגעייתוכנם בירבם המועימה. התכנעצה
 .חדאם כישיים והאהמקצועיי

יהול י הנגרב דם בקרשישיעור נ

33% 32% 
2020 2019 

ם דיב עובם בקרשישיעור נ

57% 58% 
2020 2019 
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6.6% 6.4% 
2020 2019 

ם דיעובב הבי בקרערר הזם מהמגדישיעור עוב

24.3% 24.6% 
2020 2019 

בי ערר הזמגת בדעה ממוקשקה
יהול י הנגרב דבי בקרערר הזם מהמגדישיעור עוב

ם יד. עובתילאאוכלוסייה הישריוון בגאה לרל מהווה משופרס
חלקם חס ליי באופן שוויונם בה ביי מיוצגבערר הזמהמג

ק, שמדול בק געסימם). כחירזל האמכל 21%אוכלוסייה (ב
בודה עמקום הרי בזין-מגבת המפגש הדשת אל מקשופרס

תוך ת גם מא. זלאישררה בל החבשפעה עת הרצייעי למצאכ
 .רצייזה יכול ליוון כגיות שגונרקיות והאעסלות התוערה בהכ

רה ם מהחבידדום עוביוס וקיגגש מיוחד לת דתכן הוחלט לל
בות רתלה בעה בהכלקשד הצם, לשיבות נר, לתיבערה

 .תיגונרהא

ת קו- תוף פעולה עם עמותרך שידא לצי 2020נת שב
ת צית פררציית ללי ופועתרנוי חבלה שיי, המובטמפקיא
רות חבת ביבעררה הל החבעסוקה שיכות התארך בד

ת מל בהתאסייע לשופרסעמותה תק. השמלות ביהמוב
ר זם מהמגידעובתגרי האתוח לשרה והפייות ההכתוכנ

 ,כותרדרך הת דיגונריות אבותרב תעת רטמי ובהבערה
יהולי בקורסי א מהפן הנגש לנושתן דרה ומבסשור והקת

חן ל שולסה שופרסנינה כשמהלך ה, בם. בנוסףיהמנהל
עסוקת תם בחימתם המייתרם חביגונרתפות אשתגול בהע
ז כרל ומאט ישרנ, ג'ויטמפקית: קו-איבעררה הם מהחבשינ
ם דונו החסמימהלך המפגש נ. ב2000ת ציונות חייאן ובהניר

בודה יות עעו תוכנלו והוצם אשיי נפנם ביעומדם הייבותרהת
שיו ת "עכיעות התוכנמצאר בתין הים, בם חסמיאותשיענו ל
תורך". 
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ם דימור עוביוס ושיג
מור יוס ושיל גתגר של חווה א, שופרסאותעונף הקמענרות בר החבתידומה לב

יוס גי היכתהלם ביבם ריאבשקיעה משא מל כן הי. עתחסים יימוכם ניגרדם בידעוב
ם - אוייקה רעסי האנתד ודואגת לתפקים ליסתעת כנם בתשרם והכידעוביטת הובקל

 .נושית ההון האר את לשמל מנ, עם ועודילום הוגן, תגמולשת

ם ם חדשידייוס וקליטת עובג
יוס גי היכ, הושפעו גם תהלדעובת התפישת חווייחלק מכ

ספר מייעת בסתל מם. שופרסם חדשיידל עוביטה שוהקל
יות תררשתות החבר בתין הים, בידיוס עובגמקורות ל

ל מו כן, שופרסם. כם נוספיייליטגים דיכלרה ובל החבש
ת תהליך י להפוך אדם כיאבשבה ומקיעה חשישמ

ז רק מאהוש-2019. בד החדשיטה לקל ונוח לעובהקל
 .קלטד הני לעובדע חיונת עם מירל חוביטה חדש הכולקל

 .פוצותלות נאענה לשת מנם ונותיאנת התישה אגזו מנ
ד תה עובגרסמבי", שדא"בשם ת ביקה תוכנמו כן, הושכ

ם ר אותשים ומכם חדשיידטור לעובמנש כשמר מק יותיות
ישי ומותאם. אופן אב

מי הקורונה טה בייוס וקליג
ין ל בתה שופרסקופת הקורונה הייאורך כל תל

ייסה גי שלאק הישרשמם בידבודם הקיעסיהמ
בועות תוך חמישה שם. בם חדשיידפי עובלא
 6,504רשת גויסו ל 2020ץ רת חודש מלחיתמ

או לו שהוצאם ככולם כם, רובם חדשיידעוב
ל . שופרסרבשבות המעקעסוקה בל התגעממ

דה עובת השר אקתי לבטיקאופן אלה בפע
רשתות מיוחד בם, בידפי עובלייסת אא מגשהי
י מפוטרבוצות שהוקמו לסייע לרך קיות דתרהחב

תופי עות שימצאעסוקה, וכן בת תאמציהקורונה ב
 ,אותלונרות ומייגון תגרו כסנם שפעולה עם גופי

 .דנות ועודסעעופה, מת

זה, אגף ם שכידקף עוברות הימהיי לקלוט בדכ
ם יפינסתוף פעולה עם השיל בנוש פעי אאבשמ
ת מה יומיומירכנה בדעיוס התגחלקת השטח. מב
ם יזרוכיונות מאמי רמה ישטח, קיים בדופיעתב
ב עקת המם אעות דו”חות יומיימצאיהלה בונ

שטח , בליבמקקלטו. בנם שידעובחר הבקרה אוה
צורה ם בידעוביטת הת לקלישתתה ערוכה התהיי

לה. רה ויעימהי
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ם של ישונאם הרשלושת החודשים ביוסיסך כל הגחלוקה לשופרסל ם ביוסיגות הגהתפל
ר הקורונה משבצות התפרם דח ארות כוחב

ל שופרס
ם דח ארות כחב

40% 
60% 

2,585 3,919 
ם דרות כוח אחבסל שופר

6,504
סה״כ

4,359 
 2,145אונליין

סנ יפים

 78 2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״ |



 

  
  
  

 

      

ם דימור וקידום עובשי
ת רציעות ימצאדיה בת עובם אעציל שואפת להשופרס

יוד דום ני קידל ימור עשיי היכת תהלמד - התאאופק לעוב
 2017ת נש. בישייווי אתוח, טיפוח ולי פילולסת מיי, בנמייפנ

ר ידסם, המידיוד עובדום וני לקירה נוהל ייעודשה החבביג
ם ידת עתודות עוברצייחה בם ומנמייים הפנייכת התהלא

ד ם. כל עובילו”גרמרה ובטה החבמדום בם לקייהמועמד

עתודה. מאגר הס לשה להיכניש בקגמן להיין מוזעונשמ
ל פי י וענאופן פרטשה בנוש בוחן כל בקי אאבשאגף מ

שרות פנויות ת מרה מפרסמ, החבם. בנוסףים מובנייוניטרקר
ת רציייות לתוח ייעודיות פילה תוכנם ומפעימייים פניזרמכב

ם. יילאצינם פוטית מנהלעתוד

מעלה מ- ל

90% 
מחו מתוך הרשת ם צמהמנהלי

 2020-2019ם ינבש
מעלה מ- ל

30% 
חידות מטה ובימהמשרות ב

די התמך אויישו על ידי עוב
סל שופר

םי נ ש 10.1
טה די מותק ממוצע של עוב

םי נ ש 6.85
טח שדי הותק ממוצע של עוב

םי נ ש 6.63
ם דיעובל הותק ממוצע של כל
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אנושי הההון  תוחפי
מצות גון לראחד בכל אפשר לאטרה למד בל כל עובתוחו של פיגש על שמה דשופרס

ת מות אעצישרות המיות ובהכתוכנקיעה בשל משופרסטמון בו. ל האצינת הפוטא
דה מיחלקת לת מלנוש פועי אאבשחת אגף מ. תישי והמקצועיפן האם בידעובה

ל כה שערדה והיל מדשרות וכן עכות וההכרדערך ההל מת עיאחר, האיגונרתוח אופי
ם. ישיייונות אאם ורישובעות ממצאכות ברדיות ההבטיפקא

 2020-2019:כה רדשעות ה

26,510 27,503 
2020 2019 

 :תוחפיכה והרדכי ההעל - ערמטרות ה

ת 

חוויית עובד
הטמעת כישורי שירות 

והלימה בין חוויית העובד 
לחוויית הלקוח

שיפור ביצועים
עסקיים, ניהוליים ואישיים

פרסונליזציה
מתן פתרונות 

מותאמים אישית, 
ליווי אישי

הרחבת אופקים
התפתחות אישית ומקצועית

חיבור לתרבות הארגוני
הטמעת ערכי הארגון
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ת רידיבמידה היל
צורה תוח בדה והפימייך הלת תהלת אל מיישמשופרס

ם, יילרטואד ויצם ליילטם פרונת מפגשיבלשת המידירבהי
 .ישית וליווי חונך אמידה עצמיד לצבוצות לדה בקמיל
ם ידדה לעובמית הליש אגל המנ, הוקם פורטתוך כךב

ם יעם סרטונ VODת ייל ספר. הוא כולדייפון הנלרות לטישי
ם צירגון ומרתוך האדע מחי ידי מומל ים עירבם המועיסרומ
ח ם שיים המאפשרירנים וובמיקייתמו כן, מם. כייצונחי
 .רדור מאוחר יותשיפייה בת או צממן אזלות באת שאלעוה
ק יענשיך להצון להמר הקורונה והרבשצל מ, ב2020נת שב

ל קיעה שופרסשתוח, הדה והפימית הלת חוויים אידלעוב
כות ערתוח מפידה ובמים הלל עולציה שיטגידר בף יותא

לה. דה המקוונות שמיהל

ם תוח מנהליפי
 ,דמוקאופן מם ביתוח מנהלפיבות בקיעה רשל משופרס

שפעה מנהל הר לצרה מיילות החבאופי פעיבנה שתוך המ
מות י הוא ד, וכדעובל הל חיי היומיום שת עיעותשממ

רשם ב להיחוי. כל מנהל מדעובת הצוב חווייעית ביטיקר
ף תשתתוח המקוונות ולהכה והפירדיות ההתוכנחת מאל
מה ל הקי, שופרסתאד זבלם. מייתנשם היסי המנהלכנב

כות רדת הגרסק מיענשר מם אימנהלת ספר ליב 2019ב-
שרות מקצועיות ת הכל. זו כולכל מנהלדורה לת וסחברנ
ישור אות גדנ, סיבותרב תיהול ראות נדנגון: סיות כיהולונ

 .ם ועודים שונקישמאום מימן, תיהול ז, נתישיאנית בשורקות

ם דיתוח עובפי
חזק יה ולדל עובת כלם אעציח ולהפתל שואפת לשופרס

רה די החבלהם. עובמי שעצצוי הערך והמיחושת הת תא
ם ירם ועובם מקצועייסיכננה בשמהלך הם בתפישתמ

חה, ם להצלית להם כלתתן לטרמויות שמלשתשרות וההכ
בולטות: יות הין התוכניו. בכרפי עיסוקיו וצד לכל עוב

ת יהוליחממה נ
ם ידום פנת לקיייהולבנות עתודה נתה לטרת שמיתוכנ

שר ם, אידעוב 80-50ם בה תפישתנה מי ש. מדיגונרא
 .מד חונךם ומוצתוח מותאלול פיסבנה מחד מהם נכל אל
ם תפישתמשרות המקנות לרות הכבמה מועת החמגרסמב

טה מי המגורם לם, חושפות אותמידקתם מיייהולם ניכל
ם יאמות בנושלשרות היבעם ומישונבודה העקי השממול

ם. ייתפעול

אות מיה לקמעונדאק
 ,אותעונמודי קמילת לישונה התוכנארחה לפתנ 2019נת שב
ת מידקשכלה אלי העם בניאם שידת לעובנתיתה נגרסמבש

ל"ג די המל ים עירעודה המוכי תמודיב בללשתמנות להדזהה
פו טרת הצית התוכנלחיז ת. מאישי ומקצועיתוח אצורך פיל

ם. ימודילם לידעוב 65

ם פור ביצועיישי לשי- ליווי א PIPת יתוכנ
ם צועיית שיפור בישי לטוביווי אלת ליקה גם תוכנהוש 2019ב-
יות סוגיון בם, דצועיית בכערל בהחיתם. התהליך מידל עובש
ת התהליך . אם לשיפורידם ומדידת יעבטעונות לשיפור והצה

 ,טורמנשר כרה שהוכחד עם מנהל מהחבד יר כל עובעוב
 .חדאת המנהל כד ואעובת הת איחת התוכנכך מפתוב
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רווחה 
סר ת המר להם איבערך להדא היהם הישפחותי מם ובנידעוברווחת העה בקשה
ם ידעובד החד עם ועל ינוש פועי אאבש. אגף מרהחבם לים ושהם חשובם אותירואש

 .עת לעתל הרווחה מל סחבה שיוון והרכון, גדלע

סל הרווחה 
דות חירות היין החבא בל הישופרסם: רווחישותפות ב

תפות שתם הידקות לעוביענאות המעונם הקמעולב
חה ולשם ם להצלתרומל תת כהוקרה עאם. זרווחיב

יון טוררקידהחליט ה-2019. בשותפותחושת הזוק תחי
ק ם (עם ותידקל לעוביון שלמי 20ל ל שק כולענל מע
יון למי 5ר מ-ל יותאה שד הקצצם) לייתנל שעל מש

רה. יות החבמנמוש ממינות לתירות) הנא סחיאופציות (ל
 10סך ק נוסף בענל מיון עטוררקידהחליט ה 2020ב-
ם. יקליון שלמי

וליסת ד פכל עובקה ליענל מרסשופא: ירם בח חייאור
ם יטוחיים ביסוייל כחב שת מגוון רלאות הכוליריטוח בב

נה , וישדעובל השון שאבודה הרעחודש ההחל מ
-2019. בתינשפחה גרעיי מטח גם בנבאפשרות ל

מו . כילר סמחימם בייניטוחי שיבף ליסוי אחב הכהור
דיה ת עובת אדעודא מ, והית ספורטבוצרה קחבכן, ל

ם. רועי ספורט נוספייאם וביתונרמף בתשתלה

פש ם נומיקייתת הרשת ממרבבוש: יי וגארועי פניא
 .דעובגות יום הינה וחגם אחת לשמילושה ירה בן שחב
ל ת המוראלעלויות שוטפות להם פעימים מקיייפינסה

ציה. בוהמוטי

ם, ידעובי הדלינות לתם, מיחגנות בת: מישיותבות אטה
ם רועייאלום בשתם במי חופשה נוספי, יץנות קיקייט

מון ם, מייישפחתם ומישיים ארועייאנות לתם, מימיוחד
 .ם ועודירתאיסה לם להצגות וכנרטיסיכ

יה דרשת להיות עם עובחשוב לעתות מצוקה: סיוע ב
ם קית זו מוענגרסמ. ברבשמם לקלעישר הם נאגם כ

ם חלה נוספימי מם, שישה ים נוחייאנתהלוואות ב
 Care Givers) שפחה (בן מם לטפל ברשידם הנידלעוב

 .כולם לישיגם ניים ופסיכולוגיילאם סוציירותושי

ף תשתם להימנם מוזידעובל הכלסיה: ישה ופנפר
נה שם ברה פעמיית החבגנרישה שמאבקורס הפר

ישה. ל הפרית גאייעוץ לקרם ליאכוז
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ם) יפינסק מהחל(בם ידסעות עובה

ין זן באיה לדת לעובל מאפשררס: שופבודה-עתיזון ביא
ת מנוע אטרה למי באת והפניבין חיי הבבודה לעחיי ה
בודה גמישות , יש אפשרות לשעות עתוך כךם. בקתשחי
גת רה מדורל חז, אפשרות שרותשממבות בחשוהת

ת ת ארת הורה המקצשרת מרדגדה, היחופשת למ
 .ר ועודשכיעה בא פגלבודה לעשעות ה

פת הקורונה תקום בכג לדואיש מי ש
לו רה פעיכבחד עם ההנהלה הד יי הוועגצינ
ם ידק לעוביענת להל מנדוק עתוף פעולה השיב
בה ם שהצייתגרכל האעטפת לי ומבענה מיטמ

ם. ישיים האחיים בבודה ואעם בקופה, אהת
ם יפינסכל הקרו בישטח וברו בד סייי הוועגצינ
 ,תבכקופה המורתם ולסייע ביכרצב לשיי להקדכ

מיכה תבות עמוקה לחוימתה בענרה נוהחב
רה. זוע

מצוקה קלעו לנם שידמות: סיוע לעובין היוזב
י מזון ל, חלוקת סדודיבם ביד, סיוע לעובתיכלכל

קר עיגעת חששות - במצוקה, הרם בידלעוב
כל אגה לם, דים המבוגרידעובת הב אוכלוסייבקר

כה הרשת ערמו כן, נ. כרש ועודדגון הנציוד המי
ם ידמוקתן (בית היכן שהיה ניבבודה מהלע
ם ידבודה בקפסולות ולשחרור עובטה), לעמוב

ף ינ, כל סתאד זבלבודה. מיע לעגשחששו לה
ם - ידעובבור המוש עב מיוחד לשיקציבל תקי
ם נוספות יכררות ודת פיללסם, סחי, פררוחותא

 .לת המוראלעלה



 

      

ת דבת עבודה מכביסב
ל מקצועיות ם שבוהים גרטידנת לסטבחויומאויה בודה רת עביבל סת ערל שומשופרס

בוד כיעה בשום פגגות שיש בה מנהפי התפס סובלנות כלטת ארה נוק. החבבודוכ
רה החביה. פלת ואילולת או מייזמות פיילשפה גסה, אמוש בפרטיותו, שיד ובעובה
יעה מכל סוג רוע פגיאד לל חשכל מקרה שא היסוס בלפנות ליה לדת עובת אדעודמ

לוי או גם, בידעובת הקציייפלרך אבות דרם, למגוון ערוצית באת לעשות זפשרומא
תן ייות נמהפנ-88%, ולייה שמוגשתכל פנת לטפל בבחויל מ. שופרסמיינונאופן אב
 .שעות 24ענה תוך מ

יות דות מינטריעת המנ
דה טרד להכל חשרה בלוא החוממת בלל פועשופרס

י תניווח שא ומוסר דל הנושמון ערה א. מבקר החבתינמי
יות אחרלות מאה איו פועחתיון ולהנהלה. תטוררקידל

יעת מנרה נוהל לחב. לי הרשתחברת בינדה מיטריעת המנ
ת ימהרת וא, רוסיתיברי ערדובגש לת שהונינדה מיטרה
ל רואה . שופרסיותזוריות האאחרל האמה שדו רשיצול

ם ילת הכלמת המודעות ובהפנאלעבה בהבות רחשי
רו ברה יעדי החבדה שכל עובם, ומקפיידעובל הב כלבקר

נה. שמהלך הא בכות בנושרדה

די" - דבוד ה"כ
יעת התעמרות מנ

אויה א רגות לנהל התרוע שכליבות אעק, ב2019נת שב
ת ק אעמיל להשופרס, הוחלט בףינדי סב עובבקר
ת יתוכנבבודה עמקום הרות בעמא ההתחסות לנושייההת

י ב נוהל ייעודתכ, נתוך כךי". בדדבוד הת: "כיבודה ייעודע
יעת מניות לאחרד האת תפקיב אחיא והוחלט להרלנוש

רה ח שמיטיבת להל מנלו עם איאת גם לנושינדה מיטרה
ת חסות מיוחדיי. התתדבאויה ומכבודה רת עביבל סע
י ע כבקם. נים מיוחדיכראו צבלות ו/ם עם מוגידנה לעובתינ
ת ביבל סרה עי לשמיבטיקאופן אפעול ביות לאחרל האע
יון טוררקידל כך לדווח גם ערה יי מבקר החבם, וכתבודע

נה. אחת לש

תוח חלקת פיתוף משיחה בפותי" דדבוד ה"כת יתוכנ
 .י הרשתחברחב במי ריקה בקמפיין פנכה והושרדי והגונרא
אופן ף בינכל סטיין בד מצל עובתוגמ, מתית התוכנגרסמב

ת כערס להא מוכננה, והנושתר מעות שובמצאחודשי ב
 .דעובל הם שצועייבה

יות והתעמרות דות מינטריעת המנא כה בנושרדשעות ה

600 450 
כהרדשעות ה כה רדשעות ה

2020 2019 

כה רדרו הרה עבחבם בל המנהלים וכלדיעובל הכל
יות והתעמרות דות מינטריעת הא מנבנוש

סקה עי האתנ
ל רה ע, תוך שמיתיאחרקה אעסל הדה על מקפישופרס

י דבודה. כל עובעי הניאות דדה בהורם ועמיידעובכויות הז
טי אופן אוטומם בפיגן מנהל מצורג סרדד לם עיפינסה

צי רם האידעובד הדי ועל ים עיבוצי ומיוצגם הקיסכלה
ת גרסמם בקיי הרשת מועסדעובמ-82%. כלל שופרסש
ם יגנעם ומקתעסי האנת תם אירידם המגבוציים קימיסכה
ד י לעובדע החיונל המי. כליותלאכויות סוצים וזיאנם תתוכב

 .ד חדשכל עובחולקת לת הקליטה המרחובמופיע ב

בלן, י קדף עובללה מאעמל לשופרסם בקי, מועסתאד זבלמ
שר קת להתבחויא מפיהם. הייות גם כלחררה חשה אוהחב

ם יאנפי התם לידקות עובעסיבלן המרות קאך ורק עם חב
י חוזה פנם. ליילאם סוצייאנר ותבות שכרחוק, לם בבועיהק

דה דקת בקפיבבלן נת קר, כל חבתישונאשרות הרקההת
יה. דם לעובסופקיכן מלה אם איאנא שתי לוודדכ

בודה י ענידשפטי בנוגע ליע לסיומו הליך מגה 2019נת שב
ס רה בקנבה החב, ובו חוי-2014חש בראודות מקרה שהת

 .ספידו"ח הכתן לקרוא ביל כך נח. עוד עיסכום זנב
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ם שלנו פקיסה
לקוחות רשת להציע לם ליפשרהם מאם. יאלם מספקיה שותפיל רואה בשופרס
ל חה שמיחה והצ, ההצללותד מהפעיפרי נתם חלק בלם ומהוויירל מוצחב שמגוון ר

יות דדל הם המבוססת עחסית יכערם מבנות עמת לבחויל מכן, שופרסרה. להחב
ח. בוד ולסייע להם להתפתכפיהם בהוגנות וב, לנהוג כלקיפותוש

למהית תע אשר קוב, אסחרעות אגף המצאם בירת המוצא לה עמלם מירפי מוצליפיה עשרות אנסשווקת בל משופרס
ם,ספקישרות עם הקל ההתמון עם ואשווקים המירהמוצ ם. ינבואם וייאם, חקלירנצבות ירם, לים שונף ספקילמא

חרארה ולרה החבידגם שהייסף הקפדני האנתבהתאם ל ל ד עם, להקפימיסכפעול בהתאם להת לבחוירה מהחב
ספק.ל הת שמידקה מקידב ת צל אא לנמן ולזם בתרבעם והלומישתחס ליקיפות בש

שת בוצה רוכם. הקספקים בם הפוגעימיסכת הפייככוחה ל

טי פרג פקי מותס
ם ילאם ישרספקי
ל חו״ם מספקי

60.9% 

39.1% 2019 
350392 

 (פרסמ)בטי פרה (פרסמ)בטי פרה
 2020ב-  2019ב- 

ם ם אחריסחריים מפקיס
ם ילאם ישרספקי
ל חו״ם מספקי

ג פקי המותכ ססה״ג פקי המותכ ססה״
61.2% 

38.8% 2020 

96.4% 

3.6% 2019 695 
ם ם מסחרייפקיסכ סה״

97.0% 

3.0% 2020725 
ם ם מסחרייפקיכ ססה״

(פרסמ)בםאחרי (פרסמ)בםאחרי
 2020ב-  2019ב-  
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ת יאפקה אחרסת אשרשר
ם ייתרם חביתגרר אצחום המזון מייתם בל ספקילות שאופי הפעי

ם יתכלא מם ליאבשמם ובעייבם טיאבשממוש בגון שים, כייתביבוס
 .ם ועודיאותקה נעסי האנל תרה ע, שמיזותירק ואבות פלסטירל

ם דקאופן שילה בייה שכוח הקנש במשתל שואפת להשופרס
תן לספקי יגש מיוחד נספקה. דת האאורך שרשרת לישפעה חיובה

ר כך הן צייתן לינרה ששפעה הישירה בהתוך הכ, מהמותג הפרטי
ם דום ספקיל קיי שתרפן החבצור והן בי היייכל תהלי שתביבספן הב
ם. לותפעית בידייות תאגחרם אטמיעים המפת ספקידעם או הינטק

 1990ת נשל החל מת עם שופרסד. עוביטלב שענ

טמעת ת מקוונת להכתוח מערפי
פקה סאת השרשרמות בשיקולי קיי

ח פתל להחלה שופרס 2019נת שב
יהול תהליך ת לנבמוחשת מכערמ

ם, ם חדשישרות עם ספקיקההת
ם יתונת הנין אזת לההמאפשר

צורה קלה ם ברשידם הניסמכוהמ
סוף ר באוויתה ללת עכערונוחה. המ

קנה ת ההתמלש, ותהליך ה2020נת ש
שונה את הרחצימם בייסתפוי להצ
ש משתל שואפת לה. שופרס2021ל ש
ם גם ספקית מיפוי הת לטובכערמב
ם ים מקובלאומיילנים ביקנפי תל

 .תיאחרספקה את אדום שרשרלקי
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ם פקיסהאת םמחזקי
ל ח. עמוח ולהתפתצם לפת לסייע לספקיל שואשופרס
 ,בותעורלוג ומאית דלת הכוליבטיקישה פרואגטת בכן, נוק
ת ם אם ולשפר בהתאספקיי הכרל צמוד עליסיונות לתוך נ

ם. בודה מולעה

ם יאס חקלכנ
ל ת כלנה אמיזיו הלם איאס חקלל כנכה שופרסער 2019ב-

לוג אידמה לפלטפורש כמס שים עמה. הכנידעובם הילדהמג
ם עולל אודות מגמות בדע עתפה יל שי. שופרסייוונדו-כ

חסות יי. התמותאות והקיי, החקלאותעונחומי הקמתב
ם שפעתם והינויי האקלזות ולשיירא האנה לנושתית נמיוחד

ת יון אדתה ללערה ה. החבתיאיכות החקלל התפוקה והאע
לו ואפשרה גם אור מגמות אם ליאל החקלמנויות שדזהה

רה תפה החבשתה-2020יון. בדם ליאלות נושעלהם לה
 ,אותהחקלף ענין בישה המפגת ילאהישראות החקלת דבוועי

ם עמה. ידעובם הילדנה מגמיזלה, והשמסחר והמהמ

 2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״ |88

פקי מותג פרטי סקר ס
תוך שון, מאם רקר ספקיל סמה שופרסזי 2020ב-
י כצורב לשי, להקלוגאידת הק אעמיטרה להמ
שותפות חושת המון, תת האחזק אם ולספקיה
צון יעות רבחן שקר בסם. הייבודה הפורעשרי הוק
 .תידייות התאגחרחום האתם ביאד נושצל

אה מצגמו נדנם שספקיל הצון שיעות הרבש
ם” או רוציבו שהם “די משיה 80%י (מדבוהה לג

ל). בודה עם שופרסעתהליך הם” מרוצי“מאוד מ
ם, לומישתדה בגון עמים כטיבבלטו לטובה הי

 ,, תחושת שותפותלל שופרסחה להיות ספק שמִש
ת חישו אף המם אספקי. הנותמיקיפות ואש

ל שרות עם שופרסקי שיש בהתט החיובמפקיהא
להם. ת שקיעסחה המיל הצע

בוהה רה מודעות גיכ, נתידייות תאגחרי אאבנוש
ם- ייתביבם-סייתרם חביאם לנושספקיד המצ
 ,לל שופרסי שתת הקוד הארו איהכ-41%ם. כייכער

ת יתרלות חבפעיף בתשתיין להיעו ענבה 52%
ם טינוק 51%ת הרשת ו-מלה שיוזען הקהימל

ם. מעצת ביתביבת או סיתרלות חבפעי

מטה רגת סכמער
ת , מאפשר-2017קה בטה, שהושמגרת סכערמ

גות נהל התלי עאופן כלמוד בללספקי הרשת ל
י לגייה והרפות הקנדע, הדון הלקוחותרי מועחב
 .רצספק מיים שהירמוצחס לילהם ביכה שרהצ

ר ין טוב יותבסיס התובנות יכול כל ספק להל בע
בות טל הץ עילד ויכול גם להמת קהלי היעא

 .לקוחותיות לייעוד



      

 1988ת נשל החל מם עם שופרסיד. עובלילל גחום וטנ
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בן-שופרסל -לחולכ
מוך תל גאה ל, שופרס"יותלאערך ה"ישרת לה אגל דתה עת שחרילארה ישרחבכ
רה . החבפרטם ביינונים ובינטם קל וספקיכלם בם מקומייחזק ספקיצור המקומי ולייב

לות תוערה ביל מכם, שופרסייתרם החביכערד הצל
צור ופישוט בות קירש מקומי לכרעות מיות הנובתביבסה

חר ב אעקם, בקרה ומייכספקה, ייעול תהלת האשרשר
פה דעקה היענא מכן הי. לנוע ועודשיצור והי היייכתהל

ם חסיכות יערתוח מפית ללם ופועם מקומיימובהקת לספקי
ת רציל שותפות וירוכות טווח המבוססות ענות ואתיא

 .יותדדלות התוע

רואה אחריות מוסרית לסייע לצמיחת המשק הישראלי ומחויבת להשתמש בכוח
הקנייה, בידע ובמשאבים שלה באופן שיוצר השפעה חיובית ברמה הלאומית. 

משה יצחק. עובד עם שופרסל החל משנת 2017
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ם פרימסמה בעוצה

כ-

40% 
ם ם נחשבייאמהחקל

ם יים ובינוניטנם קסקילע

61.2% 
ם לייאם ישרטי הפרג הפקי המותסמ

70% 
ם טי מקורג הפרמותם בריר המוצממכת המשווקת יאת החקלרמהתוצ 94%כ- 

בן חול - ללי כאבייצור ישרת ליאפרסל היא ישרשוב

30 20 
שנת טי בג הפרמותפו לם נוסלייאם ישרפקיס .2019שנת טי בפרג המותפו לסם נולייאם ישרפקיס
םם חדשיפקיס 50 מתוך 2020פו ם שנוסם החדשיפקיססך המ 64.5%ם לו מהוויא
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חה משותפת מית וצדידבות הער
ל חולמשר אם,המקומיים ספקיהעם  יעותשמומעמוק  שרקבונה  לשופרס

ם תית אדל עובם ששופרסספקי. רוב התיעותשמת מקישפעה עסם הצלא
ם בורל מהווה עשרות עם שופרסקכן ההתם, וליינונים ובינטם קהם ספקי

מוח. צת להם לת ומאפשרקיעסלות הפעיזי בכרבך מדנ

 Peas of Beanסל ו-פרשו
ל ם הפועייעונבם טיגרשרות עם ספק המבורקל בהתהחלה שופרס 2019נת שב
א בר שב, דלותת הפעיב אחידו להרילה בתוף הפעולה עכות שיז. בץרהאפון צב
ת ייף אפשר בנפון, ואצת ביעסוקתבות תצית ירציים ובידס עוד עוביוגיטוי בי בדיל

ת א- כל זת מימה עולרם בם נוספייינם חדשירמגוון מוצרון לתן פתסף שייל נומפע
כות הקורונה. לשף החר

תוף הפעולהשים בים וגאחיחנו מאוד שמנא ת ציון מאוד קוד, זו בהחלט נללנו עם שופרסש “
ר בה יותל הרשופרסם בינו רואבורנו. אחשובה ע

 ,רךדם שותפות לינו רואי - אגסטרטלקוח אמ
ת ייכותת אילאעשייה ישרל תזוק שרה וחיצייל
ם ם גופיבלטיתלו מם איבכם מורמיייה. ביפרפרב

ם ינו רואכלה, וכך אנה והכלית המדם לטובילהפוע
בן -לחולת כילאעשייה ישרתמה לבתן ה. מתאז
רה ת זו. החבבכקופה מורתמיוחד ב, בת ציונותאז

י עותשמל חלק מ, ולשופרסחתתפתחת ומצומ
עשייה תוח תפימו גם בחות זו, כמאוד בהתפת

ד מים תזיה. ייפרפרבודה בת מקומות ערציוי
ת אתוף הפעולה, ת שי, אמנותדזת ההחפש אמ

מה בת התן לו אויימין בו אשון שיאחד”, הרה”א
, זו לשופרסת זה בנו אאמה. מצידחוף אותו קדוי

 “.תיתמציונות א
ע”מ ין בכ”ל פיס אוף ב, מנחהנועם פת
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ספק לות הפעיזומה ושוטפת בבות יעורמת בלל דוגשופרס
טחת חום אבתמיוחד בישה זו בולטת בם. גים שעוליתגראוב

א עמדו לם שרה עם ספקישרה החבקא פעם הת. ליכותהא
דוק אופן הלוות בחרה לם, וברשידם הניקנתישות וברדב
ם ד להקיצימד כלחנוך ולדה, לעשרה וההתי ההכיכת תהלא

ל ט שמפקי. האלמפעיכות בטחת האערך אבת מולנהל א
עשייה דום תת לקיאומירומה ל, עם תריותחב בל רשופרס

חה. ית ומצלייכותת אילאישר

ס סל ומשק יעקבפרשו
ק ששרות עם מקל התחנה שופרסב 2019ב-

צור ייטן, לל קר גודדסק בת בוטיבחל, מסביעק
א היו ק לשדי המי. במותג הפרטינות ליבג

ל דורשת רות ששופרסחמייכות המסמכות האה
טחת חלקת אבם מ, אולרן מותג פרטיצמי

ת יוותה אשרות ולקת ההתישרה איכות אהא
כו מהלב, שףשותבודה מתהליך עספק בה

רט דנסטדה בם אותו לעמידחה לקיהצל
 .רשתדיכות הנת האסמכת הבלולק

פי ספקיה ל כלל שופרסיות שחרהא
מן ז. ברבשעתות מת גם באטבתמ
ר הקורונה החליטה הרשת בשמ

ם ם לספקילומישם תידלהק
ר בשמקלעו לשר נם איאחקלול

מוך בהם תכונות לתוך נ, מפתאומי
 .אותבות וודציל חוסר יקופה שתב

ל ת שספקה המקומית האשרשר
חד פשרה לה להיערך יל אשופרס

ת לדגם להם המקומייספקיעם ה
ח טיבטרה להמרות במהים ביאלהמ

 .חבבור הרציציפה לספקת מזון רא
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תיות בימות סבם ליוזפקימת סתיר
ת המודעות לות אעפת להל שואם, שופרסספקישותפות עם התפישת החלק מכ

יות לילששפעות הת ההתוף פעולה להפחתשיפעול ביות ולתביביות סם לסוגבבקר
 .רת יותיתביבקופה וס, שתבער, מתיאחרספקה את את שרשררצייבה וליבלס

ת יהול פסולנ
חד ת יחום הפסולתחודי בט ייקל פרוימה שופרסזי 2019ב-

ת רנוצת שמהפסול 80%ם עם ספקי המותג הפרטי המהווי
ת מוד ומקצועי אאופן ציוותה ברה ל. החבצורי היייכתהלב
ם ידת יעב, הציתביבי דיווח סעת נוהלטמת הם לטובספקיה
ל יות ששופרסחרע מהאבחום. הרעיון נתמות בבוש יוזיוג

ם דיפה לקאתוך שלה ומספקה שת האל שרשרלוקחת ע
 .כךם לרשידם נניאף ש, איגולטוררט הרדנת ספקיה לסטא

פקה סאת השרשרר במוש החוזשית הרבגה
נוע ם לשיב פעמיים ריזגראשת במשתל מזה עשור ששופרס

ר תהליך ר יוצבד. הףינסלו”ג והרספק, המין הם בירהמוצ
ם ירצם שמיים חד פעמיייזגראמוש בע שילי המונגעבודה מע

מוש ת שירבגל המיות שעולמגמות הכך תומך ב, ובתפסול
 .תילגעכלה מר וכלחוז

ף ינספק ס
ג לו״מר
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אריזות פול בטי
יה דותם חדשה שמייגנת דזירקה אהוש 2019מהלך בחות טיל ברה עשמיד חשוב באות תפקילמזות מירא

 .רמוצבמות המזון שכיעה בא פגל, למ”מ-13הופחתו ברות צ, הן מיידבד ב, אך ברת חיי המוצכרם והאירהמוצ
י ל, דספלקרנס (בפלקרנברי הלושת מוצשעשה בשיפור נהבוד ל שואפת לעל כן, שופרס. עיותליליות שתביבשפעות סה
פליטת הפחמן ב 10%חסכו ר), והודות לו נא סוכלפקאן ולם יתכלא מם לירחוממוש בשימצום הצם לספקיחד עם הי

נוע. שיתהליך השור לי הקנדו-חמצהת שרשרבודה בעי היכתהלם והן בירזות המוציראהן ב
ד ירך עם תאגדאה לצל ישופרס 2020נת שב ,תאזד לבמספקה. הא
ם ירמוצ 342ל זות שירי אבל גחזור עלי מימון סמר לסימיתל המותג זות שירמיפוי האק לעמיע תהליך מבוצ 2019ב-

ת המודעות לות אעטרה להמת בא. זמהמותג הפרטימצום צ, ללותייעמנויות להתדזר התאי לדהפרטי כ
זה ירת האליך אשת הלקוחות להד אא ולעודת לנושיכנרהצא ד בנושחירט אדנבוש סטיגיות ולתביבסשפעות ההה
כון. חזור הנפח המית לטילוונהרזות יראבור לין יש כוונה לעל גרמותג שופרס. ב2021ב-
-, ובל המותגאות שירבתפישת הבך נוסף בדתכלות כנמ

זות קרטון יראם לימורי שירר מוציבעיש כוונה לה 2021
בה. יבר לסיות יותדותידי

ם טי עפרג רי מותמוצ
ריד תמיגסמלי מחזור של תא 342 

ם חדשה יגנת דהושקה אריז 2019מהלך ב
מות כיעה בגפא ל, ל”ממ-13פחתו בשמידותיה הו

 .רמוצזון שבהמ
ס רנפלקרי הבשלושת מוצשה בעפור נשיה
 :כךר). הודות לסוכא לאן ולפקלי , דספלקרנ(ב

דו- טת הפחמן הפליב 10%כו סנח
שינוע. תהליך השור לי הקחמצנ
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ת ידיגח אחריות תאדו״
סל ת שופרקבוצ

2020-2019 

ל ו ע פ ת
חושבים ירוק:

י ר א ח א

 6.פרק 





    

ת תיביאחריות סב
 ,יותחראת לנהוג בבחוילותה ומעות מפעייות הנובתביבסשפעות הל מודעת להשופרס

שפעות ת ההזום להפחתאופן יפעול בת וללא פועבה היבה שיבסל הלשמור ע
ם, ירחסון המוצנוע ואשיי הכרלות - טיוב דדי הפעיבכל רעות שיפור שוטף במצאב
ת אלעטמנה, הת להרבת המועקף הפסולת הינט, הקתגטירנלות אייעעה בהתקשה

 .ם ועודידמודעות עוב

יכות ערך את מל אים מובקייכות ורישוי עסחום אמנהל ת
 ,תידית התאגשורקתוף מנהל התשי, בלשופרסבה ביבסה
יכות ערך אספקה. מת האת ושרשריטכנחלקה השי המנא
 ,תיגונרם אייווח. פנדב והעק, המיהולל הנמון עבה איבסה

ם מדווחות ייתביבסם היאמות בנושדקלות וההתהפעי
א מדווח , הנושפי חוץי; כלתנאופן שיון ולהנהלה בטוררקידל
יווח לה”, דערוג “מיעות דמצאיין בענקי היחזמקיפות לשב
ת גנד להשרל הממה שזי החמת גי להפחתטרגנון הוולונמנל
ת זה. ידייות תאגחרעות דו”ח אמצאבה וכן ביבסה

ם טיילוונם הריגולטורשר שוטף עם הרת בקאמצל נשופרס
בה יבסיכות הת אריין שמיישות לענרדודואגת לעמוד ב

חלקות אות ומירבד השרבה, מיבסת הגנד להשרל המש
ציה: גולקנות הרין ת. בל הרשויות המקומיותרואה שבהת

ת נוי פסוליסוף ופיקה, חוק אשל מכלי מדון עקחוק הפי
מצום צזות והחוק ליראטיפול בת הרדס, חוק להחזורמיל
 .אה חד פעמיותשיקיות נשמוש בשיה

פקה סאת השרשרר במוש החוזשית הרבגה
ת תיבאה סבישרפורום להה
ל היה לה שופרסים שהובייעותשמם המיכחד המהלא
. הרעיון תיתביבאה סשרת הפורום להתפות בהקמשתה

ב תוף פעולה רר ולשילוג ישיאידמה לר פלטפורצייהיה ל
י בנה כתוך הם, מייתביבם סיתגרדות עם אמודי להתרזמג

קי יחזל מגוון מלוב שעות שימצאגו בם יושייברונות מיטפת
ספר פורטר ת הים מביל חוקרמה שנו יוזיין. הפורום היענ
ל ב והוא מבוסס עי-אבלרסיטת תביאונבה ביבמודי סילל

י גונר, איתעשייקי והתעסר הזחבה מהמגם ררשת שותפי
ת שיארבנה הפורום ובנ-2019לה. בשממיה ומדקבה, איבס

 .פעולהחל ל 2020
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ם תייבים סביצועיב
יהן יש לה ליות שעיות המהותתביבסיות הסוגיהוי הזיך לעה תהלציל בשופרס

לה. ת שיתביבסעה הקשחומי ההת תת אדמקכך מם לשפעה, ובהתאה
ם. ייתביבסם הצועייבשיפור הבקל יון שלמי 21ר מ-קיעה יותשה 2020-2018ם ינשב

יה גאנרת הכרייהול צנ
י צי דל ירך עצלק הנדיה נוסף הוא הגרנ. מקור אלחשמיות יות המהותתביבסשפעות החת ההא איה היגרנת איכרצ
 .ץרי האחברסחורה בת הץ אע ומפינשיות המאשהמם יזכרלה, מלות שי הפעירתאחר ש, מאלל שופרסש

ל יות שעותשממויות מם כיכרה צורייפי מכנם וסיסטיילוג

 :םפייסנת החשמל בכריפילוח צ

13% 5% 16% 16% 50% 
 (ת חשמלתר)יאחר  ותמאפיתאורה מיזוג פאה רור והקקי

ם ייה ובה צוותגרנחום האל תמונה עחלקה האל מלשופרס
ם ים דואגי. הצוותחריה אגרנכן ארל צחד עם כל אייאחרהא
 ,בעקדה, מירשת - מדיה בגרנת האיכרל ציהול שוטף שלנ
רשת ם, בדבל. מתגטירנלות אייעקיטת פעולות להתלוח ונפי

סועה. חום הנל תי עאחרבורה האעתחות בטייש קצין ב

20% 
ת טיגאנרמות הציעפור השי

ם ישנפרסל בין השל שו
 2020ל- 2019

 2020-2019:ת טיגמות אנרצייה ועגת אנרכריצ

20192020 

 GJ 1,430,943.8 1,432,803.5)יה (גרנת איכרצ

 0.11 0.09רות יקף מכחס להיייה בגרנת איכרת - צגטירנמות אעצי
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ת טיגם בהתייעלות אנרמשקיעי
מקורות חד מכל את בגטירנלות אייעקיעה בהתשל משופרס

ל ם והן עיים טכנולוגעיימצאת הן באם, וזייזכרריכה המהצ
כות רדרך היכה, דרגות ואופי הצנהפוסי ההתת דמדי התאי

ם. יפינסח שוטף עם מנהלי הם ושיידעוב

 2020-2019:ת חשמל כריצ

13% 
ת החשמל כרים צמצוצ

סל ת של שופרחסיהי
 2020שנת רה( בט"ש/מכי)קו

20192020 

 349,422,471 347,126,482ל (קוט"ש) ת החשמיכרסך צ

 176,985,250 198,301,074ל (קוט"ש) ת החשמרחבל מת חשמיכרצ

 172,437,221 148,825,408רן פרטי (קוט"ש) צל מית חשמיכרצ

 26.15 22.79רות (קוט”ש לש”ח) יקף מכחס להייל בת חשמיכרצ

 2020-2019:ם ינשת בגטירנלות אייעין הפעולות להתב

ליטה ובקרה , שיהולת לנכערמ-BMSת כערעת מטמה
שונה אנה הרשר והתאורה. בזוג האוויכות מיערל מש

ל חיסכון שלה לים והוביפינס-16ת בכערעה המהוטמ
-28קן בת תותכערהמ 2021ת נש. בקוט"ש 580כ-
נה. שיון קוט"ש בלל מיחיסכון של לים ותובם נוספייפינס

חקר בות מעקב- רורכות הקיערל מציה שזמיאופטי
חסוך ל לאצינם פוטי קייא כמצרה, נכה החבשער

נוי עות שימצארור בכות הקיערל מל שת החשמיכרצב
בות עקם. בירת המקרלות הפשרל פעיבודה שעת הצור
ת בוצל כל קלות שת שעות הפעימן אזת, הוחלט לכך

לות ם כך ששעות ההפשרה ושעות הפעיים סמוכירמקר
 .בודה יהיו זהותת על טמפרטוררש לשמור עדבהן נש
-יון קוט"ש ובלמי 5.8ל חיסכון שלה לימה זו הוביוז

ם. ליון קוט"ש נוספיל חצי מיפוי חיסכון שצ 2021

י עותשמלה מהלך מיל הובשופרס- דת לתאורר לבעמ
ל אצינבהם זוהה פוטם שיפינסד בת לתאורר לבעל מש
ת כוונ) ב2023-2021ם הקרובות (ינשחיסכון. בב לר

ת התאורה ף אית המהלך ולהחלם אילשרה לההחב
ל פת כלפוי הודות להחלהחיסכון הצם. יפינסכל הב

 .יתניון קוט"ש שלמי-15נו כגופי התאורה הי

זון רי מבקרה על מקר
י מזון רף מקרלא-15עה בהוטמ 2020נת שב
ת ינת בקרה חדשכעריפי הרשת מנכל סב

ת תפעול ת איבצורה מיטת לנהל בפשרהמא
ל ת שמדקתיה מטכנולוגר במדובם. ירהמקר

ת בקרה כערחה מתת שפיילארה ישרחב
י גצי. נקלותל תת עממן אזהמזהה ומדווחת ב

בקרה מכל ר התאס לם להיכניל יכולשופרס
 ,ירלולספון הלטרך ה, גם דכל עתמקום וב

א ת בקרה זו היכעריווח. מדת האות ארול
ת א מאפשרל המבוססת ענן והיאישרדה בחיהי

ת ק ומקצועי אאופן מדויל לנהל בלשופרס
קנות סת תובנות ומרציר תוך יבטדע שהצהמי

י המזון. רל מקרכון של ונתפעול יעיל

15,000 
ת ית בקרה חדשנכם מערטמעו בהזון שהורי ממקר

ם. פעולטבי של תיהול מית נפשר, המא2020שנת ב
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מת תחבורה מקיירך לדב
ם ידי תפקילעבם לישייב אכקרו מכלי רעיב בכב מורכצי הר

ל סחורה. נוע והפצה שיות לשיאשמומ

עת צמבל שופרס 2018ל מ-- החם ישייב אכי רכל
חב הור-2020ם. ביידירבב היככלי רר לבעתהליך מ
 .תלק מופחתת דרוכי תצלעם בב נוספיככלי רהמהלך ל

חת יופת Beזוג רה ובהם מיחבם בייגונרם אנוייל שישב
ם מציף המאל אלק עדת היכרצלייה בת עפיצם, נינחסמ

תה. להפחי

פת יך להחלהחל תהל 2019ת נש- ביות אשמ
 5, ויורו- 4ת יורו-מררה, בחבמות ביות הקייאשהמ

י כנדערופי היקן הא- הת 6ת יורו-מריות חדשות באשמל

 2020-2019:לק ת דכריצ

חות טיטי בבר ובהיאווייטות לר פלבדר ביותר בחמיוהמ
 6קן יורו-תיות באשמ 60נן , יש2020כון לסוף ם. ניגלנה

החלה  לשופרס-2019ב ,בנוסף .ציביות אשהמ 117תוך מ
ם חדשיתמקורות מר מל המיוצזייו-דלק בדש במשתלה
י זיטות גת את פלפט ומפחיכך מהווה חלופה לנוב

שיך ת להמתכוונל מסיעה. שופרסעת הנמה בהחמ
לק דמוש בשית הב אחינות ולהריות ישאשפת מבהחל

 .דיעתל בזייו-דב

20192020 

 4,871,911 4,920,462יטר) לק (לת דיכרסך צ

 47,335 52,695יטר) אה (לת אוריכרצ

קה והפצה. סטיינוע, לוגחת שיאו להלן תי - רתביבסחום התמות נוספות בל יוזחבה עלהר
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זי חממה טות גפלי
לה ומדווחת ת שיל הפחמנגיעת הרבת טת אדל מודשופרס

7% 
ל גטביעת הרמה את מצסל צישופר

-2019חס לת שלה בייפחמנה

2020 

12% 
רות טות הישיפליפחתת ההת גנד להשרל המי שטרישום הוולוניווח והרדגנון המנל
רהשל החבת נחיבבודה לב כלי עעקמדה ובימדא רואה בבה. הייבסה

ת ת ולהפחתגטירנלות אייעכל הנוגע להתמות בדקההת
 .יותתביבשפעות סה

עות רה, הנובל החבמה שזי החמיטות גת סך פלדימד
פי עת לצבתלה, מת שית והתפעולקיעסלות המהפעי

ת עשידה זו ני. מדGreenhouse Gas Protocolעקרונות ה-
חסת ייתא מ). היCO2eqי (נטון שווה ערך פחמן דו-חמצב

ם: ייזכרי פליטות מי סוגנלש

2020 

.1 

.2 

רה יות ישיחרא- פליטות ב 1)ל רות (מכלויטות ישיפל
ם ירמקררור בי קיזגמוש בשיעות מרה, הנובל החבש

23% 
זי החממה טות גפליפחתת ה .יותאשב והמכל צי הרלק שת דיכרם ומציאמקפיוב

רות ס להיקף המכיח, ביחסיותהייות עקיפה חרא- פליטות ב 2) וליטות עקיפות (מכלפל
ת ררך חבל דת חשמיכרעות מצרה, הנובל החבש

 2020.יה פרטיגרנרן אצרך יל ודהחשמ

ל שת שופרסרוכ 2015ת נשהחל מ
ק , המפידא, דוררן פרטיצל מיחשמ
יה גרננו מקור אעי שהיבז טל מגחשמ

קף ת הים אמצפיכך מצר ולקי יותנ

 50%כ-
יעכה הגרפרסל צמהחשמל ששו

יפי הרשת נמה. כל סזי החמיטות גפל
עי טבז טי המפיק חשמל מגרן פרמיצ

2019 

ספק , המדאל מדורם חשמיבלמק
ל ל שת החשמיכרסך צמ-50%כ

 .צורת הייפי יכולרה, להחב
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20192020 

 2020-2019:זי חממה טות גפלי

 460,606 407,836 (טון ש"ע פד"ח) 1רות - מכלול יטות ישיפל

 172,320 173,547 (טון ש"ע פד"ח) 2יטות עקיפות - מכלול פל

 623,926 581,383ת (טון ש"ע פד"ח) יל פחמנגיעת רביטות - טסך הפל

 0.047 0.038רות) יקף מכיטות/היחס פליטות (ימות הפלעצי

 2019ת נל לשת החשמרל חביטה שם הפלדפי מקעשה ל* החישוב נ

אות סל מובילה את שוק הקמעונשופר
רור ידידותיות ת קיכארץ עם מערב
בה סביל

סוגו שון מאף רינק סהוש 2020ב-
רור ת קיכערמש במשת, המלאישרב

י נסוג פחמן דו-חמצעי מבז טמבוססת ג
)CO2 ל מהלך זה, הפכה שופרס). ב
ל אישראות החלוצה בעונרשת הקמל
רור ת קיכערממוש בעושה שיה
רור ערך הקימא ללרון מפתת כיתביבס

 .ףינסוההקפאה ב

ץ רארור בכות הקיעריום, רוב מכ
ם טטיינם סייזל גם מבוססות עעולוב
שפעה לי העם בנשהי HFCשפחת ממ
ם בה - הם פוגעייבסל הת עיעותשממ

י זם גת האוזון ופולטיבת שכם איללומד
 .תילובלגמות החמם להתמימה התורחמ
מוש ל דורשת שיל שופרסלותה שפעי

רור והקפאה לשם כות קיערמחב ברנ
י המזון. ריות מוצל טררה עחסון ושמיא

יה, הוחלט טכנולוגמות הדקעם הת
רור ת קיייעת טכנולוגטמל הרשת עב

ל סוג פחמן ת המבוססת עינחדש
ם יזגשפחת המשייך לי הנדו-חמצ

ת ציייפולדי מנל יר עם ומיוצעייבטה
רון ב פתחשז זה נג .רל אוויבוי שעי
ישות רת דם אבה התואיבי לסדותידי

ל ת שופרסב את ומצירופייציה האגולהר
 .לאישראות בעונשוק הקמלה בימובכ

ם ם נוספייפינק סשית להתכוונהרשת מ
רור זו. ת קיכערל מם עהמבוססי
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3% 
ד שנתי להפחתת דה ביעפרסל עמשו

טמנה ת להרת המועבפסול

2020-2019 

ת פסולפול בטי
קר עיר בלה. מדובת שמי הפסולרת כל זת אל מנהלשופרס

ת לקה הכולת מוצפסולרי המזון ובמוצת מיגנת אורפסולב
מצום צת ללרה פוע. החבץשטחי עלון ומיי, נרייקרטון, נ

יות נם חדשיכרתוח דפיטמנה בת להרבת שמועמות הפסולכ
ד מה יעבה לעצא מציהיי בה. אחריות לטיפול אתביבוס
ין , ב-3%טמנה בת להרבת המועת הפסולי להפחתתנש
ד זה. יעעמדה ב 2020-2019ם ינשה

 2020-2019:ת סולפפול בטי

20192020 

 44,415.36 43,094.88טמנה* (טון) רה להבת שהועסה"כ פסול

 2,376לון- יינ 2,112לון- יינ
חזור (טון)מרה לבקה שהועת מוצסה"כ פסול

 20.160קרטון-  18קרטון-  

 960 890ע"ח (טון) ת בזנרה להבת שהועיגנת אורסה"כ פסול

ת ירונעית החר שהפסולמאם. מורשיטמנה י הרתאהמקומיות לעות הרשויות מצאם מפונה ביפינסמה 44%מ-  תולפס *
תון טמנה והנת להרבקה המועהמוצת מויות הפסולחר כק אמדויבם קושי לעקוב , קייסוףיב האלשר בבת כבבערתמ

ם. ם פרטיייבלני קד-ילע ענוי מבוצם בהם הפייפינסר התסיס יל בעמוערך 

ת יגנת אורסולפפול בטיזון ובוז מזמצום בצ
 .תיגנת אורצור פסולייל לירה מובל החבלותה שחום פעית

החברה משקיעה מאמצים ושואפת להפחית ככל שניתן
את בזבוז המזון בתהליכים השונים ולצמצם את הפסולת 

האורגנית. 
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פעול כי התתהליזון בבוז מזם במצוצ
מאפיות ם וביסטיים הלוגיזכרמ, בי התפעולרתאב
ת מזער אי לדם כמציב המארת מים אקיעישרון, מדיג

ם נם ישיסטיים הלוגיזכרמ. בתרנוצת המזון שפסול
ם ירחסון המוצי אופן אבגם לירורם ובם מפורטיינהל

ח טיבת להל מנעות בקרות עבהתאם לסוגם, ומבוצ
בהם ם שימקריותה. בסחורה וטריכות הת אא

, ייעשה מאכלם לאויירה אך רימכם לילפסם נירמוצ
רה יבערון מדית ג, מאפיילשמ. כך למושבהם שי

י לעת בזנק להצביות הראת שד אססובר מחימב
ף ללה מאעמרו לבהוע 2020-2019ם ינשבם. חיי

בלה לו"ג שוהם קירמ. בקציות בראל שטונות ש
ת פת לטוברעשר לת המפנות אר לתל הישופרס
 100פת ררות לבם. מדי חודש מועי חיילעת בהאכל

 .תיגנת אורטונות פסול

ם פייסנזון בבוז מזם במצוצ

טונות של 1,000
ש אריות בצק
2020-2019 הועברו בשנים

ם יפינסת ברנוצת המזון שם את פסולמצצת ללל פועשופרס
יפי הרשת יש נרוב ס. בףל המדם עירל מוצרה שיי מכב אעק

ל שר שופרסזה, איראטי בסתי פגם אלעם בירל מוצעמדה ש
ת כך מאפשרחה ובהנ 40%ד ל על שר מוזחימת ברמוכ

ם. קתירת זעת אלקוחות ליהנות מהם ומונל

תוב ית לניצונרה חילוט עם חבש פייבהחל להתג 2020ב-
י לעת בת האכלם לטוביפינסת ברת הנוציגנת האורהפסול

ע צב. הרעיון הוא לחרמוש את קומפוסט או שירצים, יחיי
ם יפינחוץ לסב מכולה מת ולהציל הפסולמקור שדה בהפר

סך מ 30%ד יע עגעשויה לה, התיגנת האורקת הפסולירזל
פוי י תכנון וצבלשלוט עודו בם. הפיייפינסל הת שהפסול

 .יעותשמל המאציני הפוטלעם, בידולם גיפינס-40ל בחילהת

ת מוצקה פסולפול בטי

יילון טון והנ, הקרריימות הנכידול בשיעור הג
חזור מירו לשהועב

+12% +18% 
ר וקרטון יילון, ניינ

ריה תל אר וקרטון מכליי, נמדצלון ניירה ניבעל משופרס
קיעה שרה מ. החבתית ייעודיצונרה חידי חבל יחזור עמיל

חזור מית לרבת המועקף הפסולת הילדגם בהמצימא

2020 2019 

, הקרטון ריימות הנת כלה אידגל השופרס 2019נת שבר גם חזמל לחיתת-2021לה. בידג 3%ל ד שבה יעוהצי
 12%ב- 2020ת נשוב-18%חזור במירה ליבעלון שהייוהנ .חו"לרקות מי יזגררה", אזה זיר"א
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ק טנית קלרלוט עם חבלו"ג שוהם פיירמהחל ב 2020נת שב
ת ק והופכת פלסטיפסולל Upcyclingעת צת המבילאישר

ם מיסי, מם, שעוותיגון שמנעשייה כתם ללי גרחומאותה ל
ת ל פסולת כללו"ג ארר המיבח, יעיצללוט י. אם הפייועוד

ם. ם נוספיילו"גרמחב לט יורקלון, והפרויייהנ

ל ידגיין עשויה להללות האונחת פעימיציהתה של זשופרס
ם יררוז מוצאל הצורך לשלון בייקיות והנשמות הת כא
הוחלט  שפעה זויסיון לווסת הם. בנירוזם אנים איפינסבש

לון יימקום נר דקות בייקיות נשערך במש במשתלה
ם. יוקרטונ

מחזור רו לם שהועבמות בקבוקיכ

ת תיבסבישייה ם את הלקוחות לעדימעוד
ם ייתביבסדיה הת יעת אמדל מקשופרס

ם ת אותדעודיה ומעות לקוחותמצאגם ב
ת קה וכן פסולשם ומכלי מבוקיר בקחזמל
ם יפינס-90בה ב, הצי. לשם כךתיטרונלקא
י ם ומכלבוקייסוף בקאם מכונות לידולג
לה א מפעי, והיטיאופן אוטומקה בשמ
ם ית המכלת האוספת אימאת עציאשמ

ת ת את להפחיל מנ, עזכרמם ביפינס 60מ-
ל”ה. חזור אד המייל תאגס עעומה

 מיליון 50 מיליון 73
2020 2019 
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ת יסטייעילות לוג
ת בלל קי עאחרת התפעול האשרשרצועי בינו גוף בל היל שופרסיסטי שערך הלוגהמ

ם. יפינם לסתקוטם והפציאויה, לצורה רם בירחסון המוצם, אספקיסחורה מהה
שוהם, לותה - בעבלושה מהם בם, שיסטיים לוגיזכרעה מברלה אל מפעישופרס

 64%כ- .תת ברעות חבמצאל בז נוסף בהרטוב המופעכרציון, ומשון לאריעין ובמודב
ם ירצם מיידם, שמציילו"גרעות הממצאם מופצות ביפינסופקות לססחורות הממה

ם. ירל מוצבוהה שנות גמי, גמישות וזמאותחה עצטיספקה המבת אל יכוללשופרס

ת מצוינות תפעולי
סחורה ספקת האזי בכרד מי תפקילעם הם בילו”גרהמ
ת לל פוע. שופרסריותי בעותשמם מלותפח פעים, וניפינלס

פת קה ושואיסטיערך הלוגמת ביברלות מגת יעישבות להר
ם. יפינערך לסק המיענרות שמשינות והמיזת הלשפר א

ת כער- מ EDI) יון (ט בן גורקפרויד תפישה זו נולחלק מכ
י יכת תהלת אלם המייעיפינם לסילו”גרין המבודה בק עשממ

ת קיפות ומאפשרשת הרה איבם, מגימנת זרבודה, מקצעה
ף ינסת הת אכנדעת מכערם. המיפינרות לסשית הלשפר א

געה, מן ההל זדע עספקת מים ומפויים ציידים עתלוחישל מע
ת ביבסת ביאשל המשהות שקה והימן הפרטען, זת המתכול

ם להיערך בהתאם. יפינפשר לסאופן שמא, בף ועודינסה

פריון 
ה) ם לשעי(קרטונ

2018 A 2019 E 2020 B 

93.0 86.1
82.6 

68.5 64.1 
57.0 54.7 53.0 47.9 44.5 45.5 

מודיעין צ ״לאשרד רות משוקולרקות ופישוהם ישוהם קפוא מצונן 
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נשלחים מדי יום בממוצע מהמרלו״גים לסניפים
ארגזים 251,709 

טומציה חדשנות ואו
רו יבגיות שיניות חדשעת טכנולוגטמקיעה בהשל משופרס

ם ייתנשם. ביפינערך לסת הסמו אמקלו”ג וירמלות בת היעיא
לו”ג רמטי בקוט אוטומילר לבעחרונות החל תהליך מהא

 ,ם. בנוסףדי רובוטיל יע עקוט בו מבוצייום רוב הלשוהם, וכ
חרות מוכנות את פעולות מחבקיעה בהרשל משופרס

מנות זההזוי חיגון , כלותהיעית אשישפרו  םם נוספיייכתהלוב
חון בשיך למל ת. שופרסטים אוטומילולסם ותכנון מיפינלס

לו”ג רי המכל צורחבה שייה ראיות תוך רניות חדשטכנולוג
ם. סופיים והלקוחות היפינסי הכד צורגכנ

יסטיקה והפצה שינוע, לוג
נהל תל מל שופרסקה וההפצה שיסטינוע, הלוגשיערך המ
ת מת המותאי, תוך גמישות תפעולדוראופן מוקפד וסב

נוע וההפצה שי. תהליך הד הלקוחותם מצקושייבם בנויילשי
תכנון הפצה. ר לחר מכן עובאם וליפינסמנות בזל בהחיתמ

ר דלול שהוגסכל מסחורה בהתאם לת הין אחסן מכהמ
ם ל הפרטית כלאופן מפורט אבל בג מקשר הנהא, כשארמ

ר דסה, סעמר הדחסן, סמגעה לד הם להפצה: מועהנוגעי
 .ף ועודינגעה לסד הקה, מועיפר

לות ייעי התיכעת תהלטמקה להא הפסלם לילל פועשופרסב
י כת צורזהות אי לדעון, כברחת לת אאם זיערך ובוחנמב

ם יכריהוי הצ. זלותקפי הפעית היעריך אהלקוחות ולה
ספקה מי האסיעות ויספר הנת מם אימאפשר להתא

ם. יפינסקודות החלוקה מול הת נם אמצצול

ערך ההפצה, ל מלות שת הפעימה אעציקופת הקורונה הת
 .ל הלקוחותם שירגובם היכרצענה לרש לספק מדוהוא נ

 .רבוהות יותצוע גיל יכולות בער ובל יותשוכללשם כך הפך מ

ל נוע, החלה שופרסשיערך ההפצה והת מל אייערך לדכ
. זו תבמוחשת תכנון הפצה מכערל מלוט שטמיע פיילה

, תוך יבב המיטיתת הנת איכותאלנה מיעות במצאבונה ב
קוש י, בבכספקה, כלי הרמן האגון זם כינשתמבות בחשהת
דומה. ג וכי הלקוח, סוג הנהכוצור

י דם. כינטל לקוחות קחבות שרל זיהתה הת, שופרסבנוסף
ערך הפצה מרה לאגה החב, דקוש החדשיבענה לת מתל
יות), אשממוש במקום שים (בירדנם - טינטב קכל כלי רש

רה. צורה קלה ומהים ביערזי הכרמס לם להיכנישיכול
 15ם יכך שהם מאפשרת קווי החלוקה בם איללו מייעא
מהלך זה . לי הלקוחותתביע לחד שמגב אכרם בלוחישמ
לה בוהה ויעיישות גגל נם שטיבם היילם הכוליברונות רתי
נועה לות תעיות באשיסת מת כנם, הפחתיערי הזכרמל
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י זיטות גפלמצום בלק וכן צת דרוכת תצדה, הפחתבכ
ערך ההפצה. מעות ממה הנובחמ

יכות רה לשיפור את החבללו, פועם אייכתהלל ליבמקב
תוך ערך ההפצה. במברור שת הקישרשרם בירהמוצ

אופן עת ההובלה, בטמפרטורה בת הגה בקררכך שוד
רור וטיפול יכות הקיחר אל אקוח יעיב ופיעקפשר מהמא

ל ת עממן אזאות ברעות התמצא, בת הצורךדמידי במיי
קת שממתי טמפרטורה ומנת חיישלת כולכער. המגותיחר

ת דוק אבתן לימן נת זקודכל נבש, כלל שופרסכות שערמל
סחורה. פי סוג הטמפרטורה למד ה

ת שיך ולשפר אל להמפויה שופרסצ 2022-2021ם ינשב
יות מות וטכנולוגעות יוזמצאנוע וההפצה בשיערך המ

ת יעותשמתות מת הלקוחות ומפחילות לטוב, הפועיותנחדש
 .בככלי רמוש בשיעות מיות הנובתביבסשפעות הת ההא
עות יות המונאשל מש שכרה רת החבחלק מכך בוחנכ
י זיטת גלק ופלדת היכרת צת ארך להפחיד, כלחשמב

מה. החמ

ם רימינות מוצפקה וזסא
בקורונה 

ם והן יפינסקופת הקורונה, הן בתם בקושייבייה בלהע
ם ל להיערך בהתאת שופרסלה אייין, הובלערך האונמב

ם, ים שוניתגרלו אספקה עת האכל אורך שרשרל .רותמהיוב
רות , שי, סחרחלקות (תפעולין המי בבתוף הפעולה המיטושי

, תוך לשמקופה. כך לת התצלוח אלקוחות ועוד) סייע ל
ת יעותשמצורה מיין בלערך האונב מחיבועות הרלושה שש
ין הפעולות . ב-35%כת התפוקה בל אידגלותו והת פעיא
עו: בוצש

או צם שפוטרו או יידל עוברה ששרה מהייוס והכג
ם ם הקודתבודמקום עחל"ת מל

 3ל פי רסטי שאופן דם ביאלת מלדגה

ם יסטיים הלוגיזכרמלה בירות לשמת מלהפע

יין ללוחי אונשבור מקוט עיי לזכרמם ליפינס 4בת סה
ת צירפריסה אם בם נוספייפינס 50ת ד והקמבבל
ם ירקוט מוצילל

ם ירקוט המוצילם ליים ייעודירתלושה את שהקמ
ר" ל המהיסט "הקפרויב

נה שי מבלנעות קמצאך ההפצה בערבוי מעי

סיס רי בל מוצפצה שת בהדמוקמעה קשה



פעול ל לחים להתפויירוקה, וצייה היבנל פי עקרונות הע
מה. בהתא-2022וב 2021ב-

ל זה חדש שירת אילה מוקם בם אמיי, בכךבך נוסף לדכנ
ת זיראף ליחלתיין כלל אונשופרסם בימנרקות המוזרות ויפי
יין לערך האונת משות אשמלות המיגלון הרייקיות הנש
ת רחיטוי התוצת למדקתיה מטכנולוגמוש בת שירזעיום.  בכ

מום מגע יניות ומיליח סטרטיאופן המבתה בזירת ואיאהחקל
ם יייכותרות ארקות ופילקוחות יל תוכל לספק לם, שופרסדא

ת ם אמצצאופן שיר ברוך יותף אי אורך חיי מדלער וביות
 .סופית הלקוח היבר בבוז המזון הנוצזב

פקו מעל סם יזיכהמר

20,000 
םים מגוונרימוצ
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ם ליין אוטומטייזי שילוח אונכמר
רה ת החבלה איליין הובל אונל שופרסת שמדתחה הממיהצ

ם קושייבת לעמוד בל מנת עיסטינה לוגחילהיערך גם מב
ם יריכות המוצנות ואמיז, הרותשית המת רם ולשפר אילדגה
ל תהליך צומו שעית באמצל נבור לקוחות הקצה. שופרסע

לות ל פעים עם המבוססייינלוח חדשי שיזכרי מנת שלהקמ
ם יזכרמלות ביין. הפעיללות האונפעים לידת ומיוערובוטי

ל ת שטיקוט אוטומינה ולחסת אייל טכנולוגתהיה מבוססת ע
שומות תחסוך ביך ותייעול התהלסייע בשת KNAPPת רבח
יותו ר וטריכות המוצל אב עגש ר, הושם דתאד זבלמן. מזוב
ת חיי ריך אאאופן שיבודה בעי התכנון ונוהלי היכתהלב

יעין, מודמה ובידם בקם מוקמייזכרת הלקוח. המיבר בהמוצ

ם טיייסם הלוגזיכמנות מהמרזחת השלי
 )B2C( ת הלקוחל בירות אישי

ת משלוח של כולי

40,000 
שבוע מנות בזה



 

 

 

 

 

 

    

עבודה חות וגהות בטיב
ת חביות מורחרמה אל עצ, הלוקחת עלבור שופרסיון עלחות והגהות הן ערך עטיבה

עה קשיה. ההיה ולקוחותדבור עובחות עטיבאופן שוטף לשיפור בת בלא ופועבנוש
בודה. עקף התאונות בת בהימדתדה מירת ינה מגמיש 2014ם: מ-יגבה הישימנ

חות טימערך הב
ם: יגנונם ומנמיספר גורמב מכחות מורטיבערך המ

ל עי אחריהולי האם הנגור- החות טיחלקת במנהל מ
 .לשופרסגהות בחות והטיבי האל נושכל

ם יאל הנושת עיאחר- אחות טית בזכר
תוח תאונות י, ניעוד תאונותגון תם כייביסטרטינמידהא
 .צוע ועודיבל המות ובקרה עשית מרבעמי סיכון, הוגור

חות טיי במונמונו חמישה מבודה - עחות בטיי במונמ
פי סיווג ם לחולקיחוק, המרש בדר לנבעבודה, מעב
ם. יותחרחומי אל פי תם עישרי ומוכחלקתפי או מאוגריג

יות צונחות חיטירות בחבת עם דחלקה עוב, המבנוסף
רון. דיגול Beת רחבי לענה ייעודספקות מהמ

רה. חבחות בטיי במנאנ 300נם שיחות - טיי במנאנ
שרה ר הכבי שעחות ייעודטימן באר נדר הוגתכל אב

ם ינטייחות מצטיי במנאם ניחרבעון נברחת ל. אתמקצועי
ל ספי עף תגמול כת הוקרה ואעודם להם תקיומוענ

ם. לפוע

חום ל תרה שיכבסמכות ההיונה - לחות עטית בדוע
ם יריכם בימנהל 30ת מ-בכ, המורלשופרסחות בטיבה
ת כ”ל ומנהל אגף תפעול ושרשרמננה לששות המארב
רה. ל החבלות שחומי הפעית תם איצגספקה, המייא

תוח יל נת עיאחרעון ואברחת לסת אתכנדה מהווע
ם, ידיעת יעב, קת הרשתמרמי סיכון בתאונות וגור

 .חיות לשיפורתן הנגון ומרת החלטות חוצות אבלק
ם. יפינסל מנהלי הכלם לישות מופצים מהפגיהפרוטוקול

עט מ, לרשתר בתכל אבת - חות מקומיטית בדוע
 .תחות מקומיטית בדם, יש ועינייכלות זעבם ביפינס
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דידה , בקרה ומיהולנ
ם, יקנות והנהלם, התל החוקירה עתרה יש הקפדה יחבב

ם יימאחות עצטינהלי ב 34ל שה שופרסביר להם גבעאך מ
חומי תאופן מפורט וספציפי לם בידעובת הם אחיהמנ

רך חות מנוהלות דטיבטחת הבל הפעולות להעשייה. כלה
מות דקת ההתת אדרה מוד, והחבתיתנבודה שת עיתוכנ

ם יכערמו כן ננה. כעון ושבסוף כל רם בידגת היעשוה
ל ם שדזיהוי מוקם ליקרי סיכונם, סירתאם בם שוטפייסיור
ם, בודה חדשיי עיכתהלחות לטית נוהלי בביתי סיכון, כדמוק

ם, קורסי ימנהלמויות ללשתם והידחות לעובטיכות ברדה
 ,חותטיבערך המם בם המקצועיימיגורסמכה לשרה וההכ
 .חות ועודטילי ביגרת

פון טסמארחות בטים את הבמנהלי
קציה יאפלש במשתל לההחלה שופרס 2019ב-

חה שר פותחות אטיבערך היהול מת לנינחדש
ם יום, כל עוללותה. כפעית ליצורה ייעודב
, מבוקר ומיושם דתוע, מחות מנוהלטיבה
ת כער. המחותטיבת הקציייעות אפלמצאב
א . היקתאה ומדוילב מת מצמונספקת תמ

ת ממן אזדווח באה וליפתוח קרת למאפשר
ץ עותה להפימצאתן בי, ונחותטיל מפגעי בע
ם ירחקיחות סיכומי תטיבערך המי מל גורכלל

ל ת מייעכערממוש בשי. הוהודעות שוטפות
יות ביטה ובקרה מיטלק שיענם ומייכת התהלא
א רשת ל הישופרס .חותטיבחום היהול תלנ

ל שהחלה לנהל אישרשונה באאות הרעונהקמ
א , והייליטגיאופן דחות בטיבחום הת תא

א זה. ף בנושענלה בימוב



 

 

      

ע" גפט ונמעחות ו"כטירועי ביתחקור א
ל מי סיכון ער גורתאזהות ולת לאר שתית בלל פועשופרס

גש מיוחד כן שמה ד, וליותדיחות עתטימנוע תאונות בת למנ
ר דהוס-2019פגע". בעט ונמרועי "כים מאל הפקת לקחיע

ם רועייל אדווח מדי חודש עב לחויר מתפיו כל אגנון ולמנ
ר ם עובחודשייחת לעו. אבקנם שידיעלה בהתאם לאשכ

ם נם ובוחן אם ישיווחידל החות עטיבחלקת המנהל מ
ר חקי. סיכום תרק יותעמיר מחקים תייכרם המצרועייא
חות טיבי המנאל נכלקציה לירך האפלק מופץ דעמימ

 2019ע - שנת גפילוח פעילות הנפ
לה פיף/ נינסהליכה ב

ם ידעובת הכו ארדאו אותו ותקרשר שאם לרשיד, הנרשתב
, התאונה חותטירוע ביל אמקרה שם. בקנות ובלקחיסמב
י דל יחר מכן עאשטח ולם במיגורדי הל ילה עחית תתוחקרמ
יעוד תת ביברבות מל רואה חשי. שופרסחותטיבחלקת המ

ר יבעשטח להם במיגורת הת אבחייכן מם, ולרועייודיווח הא
רויות דמי ההיעחר יעת בקרה שוטפת אצב ומבתכר בחקית
ם. ם מדווחירועייל האא שכלת לוודל מנין תאונה עגב

 :עגט ונפמעל כחות כולטירועי בימות אכ

י לכל

נוע סחורות שי/טיפול
זה גלמגה בנהי

גובה בודה בע
 /יןסכמוש בשי

ת פריסה מכונ
 1%שר סור במ

10% 

10% 

23% 
51% 

554 
526 

479 

2018 2019 2020 

נוע סחורות שי/טיפול
זה גלמגה בנהי

גובה בודה בע
 /יןסכמוש בשי

ת פריסה מכונ
שר סור במ

4% 6% 
10% 

26.5% 
53.5% 

3.81 
3.52 

2.84 

 :םדיעוב-100ע לגט ונפמעל כחות כולטירועי בימות אכ 2020ע - שנת גפעילות הנפפילוח 
לה פיף/ נינסהליכה ב

י לכל

2018 2019 2020 
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שו: כנר

 מיליון 20
פות פכ

 מיליון 7
כות מיליון מס

100,000 

חות טיבות של בטמעת תרה
חות טיבת הטפחת את המודעת ומיגונרבות ארעת תטמה
ל ל שופרסם שמציד מהמאפרי נתבודה מהווה חלק בלעב

חום: תזיות בכר. הפעולות המרשתחות בטיבטחת הבלה

ת יכה ייעודרדר הד חדש עובכל עוב-ם ידכות עוברדה
חות טיחלקה, בהתאם לנוהלי במד ולתפקית למהמותא

 .טיותלוונסמכות רם והספציפיי

ת ת המבוקריתנל לומדה שם עירם עובידעובה-לומדה 
קה לומדה הוש-2019. בחותטיבחלקת הדי מל יע

 .תכנעודחדשה ומ

, שכל ףיננוי סל פייגרם תקייתעון מברחת לא-ם ילגיתר
ם קייתנה מיו. אחת לשלדווח עע ולצבב לחויף מינס
לו"ג שוהם ר. מיטחונרום בב חימצכות לל היעריגרת

ם ייתנם שיגולרי תנם שיה מקיימונאש במשתהמ
חד עם כוחות הצלה. ם יייחודיי

שטח, תוך לויות בחות שיכלול פעיטיבוע בתוכנן שמ-2021ל
טה. רי הנהלה ומת חבמיתר

ם בקורונה דיעובחות הטיב
ת שון אאמקום הרל שמה בקופה, שופרסאורך כל התל
ת בחויתה מא היייה. הידיה ועובאות לקוחותירל ברה עשמיה
 .מגע שוטף עם הלקוחותם שהיו בידעובחות הטיאות ובירבל
 ,רבשת המלחיתגת ציוד בשב בהרות הקושי הרמל כן, לע
גון ועשתה כל ישת ציוד מיכרא פשרות בלקיעה לשה
ת ביבם סבורר עציים ולידעובל הגן עת להל מנתה עיכולבש
טוחה. בודה בע

כוג'ל לם של אליטרי

75,000 
טוי חים ללייד

2,000 
ם חומידמ
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תעבורה חות בטיב
גש ל שמה ד, שופרסחותטיבא הל נושחלק מהקפדה עכ

עטפת קה מיענל מם. שופרסיכריעת תאונות דל מנגם ע
י מצום מקרם, ציכרדם ביטחונל ברה עם לשמיידת לעובלכול

עטפת . מרךדשי המשתבור מיעת סכנות עהתאונות ומנ
מות דקתחות מטיכות בערעת מטממות להת יוזלזו כול

יות: זכרמות המין היוז. במודעותא לת הנושאלעוה

מהלך - בבורה עתחות בטיבא השור שוטף לנושקת
ם והודעות יכונדדיה עצה לעובל מפינה שופרסשה
לקת דף והחורטוחה בגה בגון נהיחום כתיות בל סוגע

 .ם ועודידלחת יע שכקן המונתישות חדשות לר, דאורות

לו כות ארד- הם ידעשיות לעובחות מטיכות ברדה
ר בשלוצי מיל אש. בספר התאונותממצום בצלו ליהוב

ת א אא התאפשר להוציל 2020ת נשהקורונה, ב
ת נתוכנאה מבנה הד לשיע. כלפועבודה לעיות התוכנ

ל ס שת כנגרסמי בצונדי ספק חיל יר עבכה שתוערדה
כות רדר היבעל דואגת לה, שופרסתאד זבלרה. מהחב

נה) בוע (ריענון אחת לשאופן קבורה בעתחות בטיב
י דגון עובם, כדת תפקיגרסמכך בם לרשידם הנידלעוב

זה. גלמ

יות נחדשמות ודקתיות מכות טכנולוגערעת מטמה
ת י אבאופן עקרה בת החבשפרם מינשאורך הל
יהול י נגנונלוב מניה, תוך שיבכראה ברכות ההתערמ

רועי ימנוע אסייעות לת המממן אזאות ברובקרה והת
כות שהוטעמו: ערין המבורה. בעתחות בטיב

ל עות עיבם המציבכריות ובאשממות בלוב מצלשי
ת ת מזהה אכערם. המיכרדם ביגגות הנהנההת
ל סכנות ת עממן אזריעה בתג ומגות הנהנההת

 .חותטיב

ת לחיתקנה בם הותידעובל הם שם הפרטיייבכרב
רה חבת להמאפשר Traflogת כערנה משה
ת זהות אג ולב והנהכל הרב ובקרה עעקע מצבל

תון. מן נכל זג בגות הנהנההת

י ל כלתור שית האכערממצוקה בחצן ת לקנהת
ל ג עד הנהת מצממן אזכון בדפשר עב המאכהר
ישי יטחון האבל היום ע, א, תאונותחותטירוע ביא
רה, חברות לת ישירבחצן מועת הלארדומה. התוכ

ת א אי לוודדג כשר עם הנהר קי יוצצונד חיומוק
יות אשמף בקן אתוכנן להיות מותחצן מבו. הלמצ

רה. החב

ם יגהנהת שתפת איהול צי המת נכערלוב משי
ם, בכרם לישורם הקייחותטיבם הטיבכל ההיב
ת לות אעטרה להמ, בקלותם ותיגון טיפולכ

ר יבגב ולהכל הרחות שטיביות ההמודעות לסוג
 .את לנושישיחריות האבות והאחוית המא

לה ב שכצי הררה בת החבבלשמ 2019נת שמ
מה יכות בלערלי מעם ביייכותם אייסחרם מיבכר
ם). ם פרטיייבכרדומה ליות (בחותטייות ובבטיקא
מה ית בלכערלי מעם ביבכר 250ם ניום ישכ
ם יבכיפה רף החלא ארה, והיחבת ביבטיקא

צון לשפר תוך ר, מכךרשה לדני שפנתה, לממיוז
יה. דת עובחות לטובטיבת המת רא

ם יכרדיין תאונות החר מנב ובקרה אעקעת מצל מבשופרס
תות בשי הרעו שתיא 2020ת נשיה. בדבות עובעורמב
א יפה היאששה, כגני ליסיבכר-700ל כתוך צי שם מיבכר

פס תאונות ל אהיו לשופרס 2020ב- .דבחת בלתה אבשלה
ע תאונות בררה ואל החבג שת הנהשמאלות בעי בבכל רש
ד ג’. לות צעי בבכרב
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מחזירים לקהילה:
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מען הקהילה שופרסל ל
מה ת ורואה עצילארה ישרל גאה להיות חבשופרס

קיעה שא מהי .תילארה הישרד מן החבפרי נתחלק בל
 ,תלא פועבהן הילות ששר קרוב עם הקהייסוס קבב
פת ד ושואמוקאופן מאוכלוסיות מוחלשות בסייעת למ
 .לכלרה בל החבגשוג ששת החוסן והחזק אל
י אגף דל ית עלה מנוהלעה בקהיקשת ההייגסטרטא
ב יבת סיתנבודה שת עית תוכנלנוש וכולי אאבשמ
יטחון בזוק הת מזון וחים: הצלייזכרם מירלושה ציש

יות וקיום תרת שותפויות חביי, בנלאישרי בתזונהת
 .מותררומות והתערך תמ

 ערכהעודת הת
 מוענקת ל:

שופרסל

 על ההתגייסות
 בשעת חירום

 בטיפולעלסיו
 ע זיהום הזפתארוב

 אלבחופי ישר

 קפלן ורדית נאיאלוף (מיל.) מתן ויל
 עד המנהליו"ר הו אנשי

 ע והמורשתהקרן לשמירת הטב ע והמורשתהקרן לשמירת הטב

 עוזי ברזילי
 מנהל

 ע והמורשתהקרן לשמירת הטב
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זונתי יטחון תמען בזון לם ממצילי
עשה "קרוב מא למצל נל שופרסת שיתללות הקהיפעים בבולטים החומיחד התא
ם ירשת רואם. ביפינסל מזון ברות שידמויות אאות כסות ויוצכני יום נ". מדתיבל
 .ל אוכלוסיות מוחלשותי שתזוניטחון התבזוק החיעי למצאת מזון" כחות ב"הצלילש
מנויות דזתור היי ואי ייעודיהולד ננוי תפקיבות מיר, לאם בנושיאבשם מעיקל כן מושע
תן לשווקם. יא נלם שירת מוצרומתל

תת גון לזון עם ארת מצלם המיז
י חודט ייקת פרויתת לל ועמותמו שופרסזי 2016נת שב

י ם מאיסובלם השינאלות לא עלתו לרבעת מזון והלהצל
ם ידיפי הרשת עובנ, סטקת הפרויגרסמ. ביתזוניטחון תב
ם יריבעם ועמותות מזון מקומיות ומיגונרתוף פעולה עם אשיב

ם אוייקה אך רירזם לידם המיועיראופן יומיומי מוצלהם ב
מה של דהימות מציל כחו להצליחד היי מזון: עה סוגברם אירין המוצ. במאכלל
טי סתי פגם אלערות ברקות ופיי 1.

זוןטונות מ 970ד סוף היום מהמאפיות קנו עא נלם שמאפי 2. ד רי מועב קצי חלרמוצ 3.

ם שתוקפם יפוג בקרוב ירוזם אחמיל 4.
שווי של ב

קף ת הינחים הן מבינשאורך הת ליעותשמח מם התפתזהמי
מו ם. כרתת מגוון המזון הננחיעמותות והן מבם והיפינסה

נה, י שקף המזון המוצל מדלייה בהית עאות מגמרתן ליכן, נ
 מיליון ₪ 10.4ל אצינמוש פוטת מים ואיפינסמות התרת היקפת אשהמ

י חברם ביפינס 78ם זמילקחו חלק ב 2020-ההצלה. ב
-ס חודשי לסירו על בשהועבחו יחד הצלי .עמותות מזון מקומיות 60חד עם ץ ירהא

 10.4שווי טונות מזון ב 970ל מה שמות מדהיל כלהצי
 .סיס חודשיל בשפחות עמ-9,600כרו לבח, שהוע״יון שלמי

ט לעוד קת הפרויב אחינה להרי שפת מדל שואשופרס
פחות מש 9,600ם. ירם ומוציפינס

 2020-2018:זון שהוצל פי של מסהיקף ושווי כ

201820192020* 

 970 499 696קף המזון שהוצל (טונות) הי

יון למי 10.4יון למי 4.5יון למי 2.9ם) יקלספי (ששווי כ

זו. נה שעמי בופן חד פאמה בקיימ"ל) שהתנוקות (תיתזון לכובות מרל תרומה שם תילולכ 2020ת נלשם יתונ* הנ

ם יטור ובקרה שוטפים וכן ניתוניווח הניסוף ודעות אמצאבם זמיר בכל מוצחות המזון, לטיל ברה עח שמיטיבי להדכ
שר קרוב ר קצייל לל שופרסיפה שאשחלק מהם. כייכנדועת ם ואיפינסת הב אחייף המבודה מקיב נוהל עתכנ

ת כא עורלוג פתוח, היאיפשר דאמות ולרתעמותות הנעם הת ינקציה חדשיאפלמוש בעשה שימו כן, נ. כחדאעמותות כה
 .יתנצון שיעות רבקר שת סתגון לרחד עם אילות ת הפעיסייעת לנהל את המילאהישר Eye-Doת רל חבש
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ל אישרשונה באת הריאעונא הקמל הישופרס
רךץ דם פורז, מיתתגון לרחד עם אלה, יישמוב “ 
ל רשת עשייה ש. היפי הרשתנסת מזון מלהצל

דולה גת היאעונרשת הקמחום, כתל בשופרס
דה יעתמהפכה הסמן לת הק, מהווה אשמב

ר אתן להישיא נלת המזון. חום הצלתחש ברלהת
 ,שפחותפי מלשר מאות אאדן מזון, כאובם לישידא
יטחון י בם מאימצוקה, סובלם בם חיישישים וקידלי

עות מצאם בבת מצם לשפר איי חמור ויכולתזונת
לו ם אמיימיוחד בת מזון. בזונה שמקורה בהצלת
נה שבל מא מק, הנושתרל קושי ומצוקה גובש

ם זל מירה שידבותו האת חשיין אבתן להיתוקף ונ
לו אמן לזתו ברבעיפי רשת והנסת מזון מלהצל

ל שותפות עם שופרסם בינו גאאם לו. זקוקיש
יות שתת התח אפתשיך ולחישותה להמובנ
ת תכ”ל ל, מנטרובנערן וי “ם. זת המיב אחית להרל מנרשות עדהנ

ם מהמותג הפרטי ריתרומת מוצ
לה בוז המזון שזקף בת הים אמצצל שואפת לשופרס

תן לשווק. יא נלם מהמותג הפרטי שירת מוצרומעות תמצאב
שורות א קלבות שסיקול”) מיף (“רם מהמדידם שיורירמוצ

רומה תם כירבפוג תוקפם, מועם שעומד ליר, או מוצאותירבל
 .ץרי האחברשפחות מוחלשות בפי מללעשרות א

זות פסטה ירף אלא 50ל שממו היו לרתנם שירין המוצב
בקה ליהן מדא הופיעה עלשום שתן היה לשווקן מיא נלש

י רף מוצלאת ומאה ירבעשפה הם ביביכת הרהמפרטת א
תוקפם. ם לחודשי 6-3רו נותשנוקות יתכובות מזון לרת

ת ת ארצל המייל שופרסת שרה ברון, חבדית גפיימא
ם, חמיגון לצור כפי ייע עודברך קת דמם, תורפיהמא

שווי ם בירמו מוצרתנ 2020-2019ם ינשב .יותיות ועוגסופגנ
 .קלף שלא 380לה מ-עמל לל שכול
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תתגון לרל ואל רשת שופרסת מזון שם הצלזמי “ 

“

 .תיתביבת וסיתרחריות חבאל ומופת להוא סמ
דולה להיות חלק גכות הזל הרשת עם לינו מודא
שפחות כל יום עשרות מט חשוב זה. בקפרויב
רוחה חמה” ת “אעמותבלות סיוע מזקקות המקנ

י ומגוון יכותבל מזון אתא זוכות לקת אייבקר
דולה. גנו התל כך תודם, ועזנו מהמיילר אבהמוע

רוחה ת א, מנהל עמותלסגחק וייסצב יהר
תא ת אייחמה בקר

300,000
 2020-2019ם ישנמו בם שנתררימות המוצכ

 מיליון ₪ 4.5
 2020-2019ם ישנמו בם שנתררישווי המוצ



 

 

 

 

 

      

יות גסטרטשותפויות א
ל ם המבוססות עייתרם חביגונריות עם עמותות ואגסטרטל בונה שותפויות אשופרס

ם ידעובין הישי קרוב באנישר בת קיירה וכן בנחבעמותה לין הבור עמוק בת חירציי
ל בות שדנדום התם לקייבם רייגונרם איאבשקיעה משל מם. שופרסיבין המוטבל

 .רותשממבודה בערוך בף הקושי הכל אם, עבותעורת מחבת להרלרה ופועי החבדעוב

עתיד מען דור הל
ען מת ליתרלות חבפעימציו בת מאד אמקל מטה שופרסמ

ם, שיפור מיומנויות י חייישורת כייל הקנגש עדם בירעיהצ
י הציונות כעת ערטמסיכון, וכן הל נוער בת שישימה אעצוה

רך דת לת עמייתוכנג בטורינמנ .ץרת האבואה
תת עמיל לעמותרה שופרסחב 2019ב- רה די החבבות של עובדסך שעות ההתנ
ם ם מוחלשיעירקם מירעיצסייעת לרך המדל

120,000 130,800 
2020 2019 

י באופן מיטב בלשתם מצה"ל להירחרשתהמ
ם שישמת זו מגרסמעסוקה. בם התעולחות וברזאב

ם יירעצ 15בור ם עיטורמנרה כדי החבעובמ 15
ישי אופן אמה בלנה ששך שמם בם אותלוויומ

ל ם, שופרסישייין-אבם המפגשי. נוסף לוקרוב
, ושואפת לקלוט חלק אות מקצועיותדנת סממקיי

 2019ת נסיום שרה. בחבבודה בם לעירעימן הצ
ת יחת התוכנאור הצלם. לידי עובנקלטו שכן נא
 2021.  תנשחב ברף להתשך ואמדה להייא עתהי

רה די החבל עובם מבין כלבידשיעור המתנ

20% 30% 
שיעור אחר  2019 2020

תוף פעולה שיל בהחלה שופרס 2019ב-
ם ידעוב 30תו גרסמעמותה, בעם ה

ם ירו שיעוריבעט והקפרויבו בדנהתח ״שם בדיבות עובדעלות שווי שעות התנ
ם עירקי ספר מאוכלוסיות ומתדי במילתל

6,800,000 7,440,000 
2020 2019 

קוי חימויות לם דם מהוויידעובם. הישונ
ם עצים להסייעים ומידמילבור התע

דע ת היר אעשים את אופקיהם ולהדולק
שכה מת זו ני. תוכנתימודיוהחוויה הל

ת תכונממה לתוך התא 2020נת שב
פויה ר הקורונה וצבשמם בימודיהל
 ,תאדו. עם זרבות ידני ההתתוניו, נכותלשר הקורונה והבשל מש, ב2020ב- 2021. -ף בשך אמלהי

בות סימה לנתוך התא-2021ת לכנעודבודה מת עיכה עם תוכנערהרשת נ
ם. ידעובאות הירל ברה עקופה ושמיהת
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ט ם אורפעולה עתוף שי
ספר ת היף פעולה עם בל לשתהחלה שופרס 2020ב-

כות עריהול מקה וניסטית לוגת מגמגרסמיפין בראורט צ
ם לשמוע ים זוכידמילחה. התפתנבות החדשה שמוחשמ

סחר מ ,שכרל עמוד לל ולסשופרבם יריכבם ימנהלמאות צהר
עסוקה. תת בעשיסות מנ, תוך התי ועודאליהול ממקוון, נ

תותלחת דת שפותימגמה מהפכנר במדוב  “.דיעתבהווה וב “
ספר ת הית במנהליו, לנה מאיא

ת "אמץ לוחם" רגסמת יואב בבטים את חיילי חמחבקי
ת יואב בת חטים אייתנל שעת ממצל מאשופרס

ם ידם ובודזקקים נילחייסייעת לא מרום. הידקוד הפיבש
י מזון וכן זרם ומאיחגעות תווי שי במצאבה במהחטי

טרה מם בשותפירוח מימי אם ויים, סיוריקורית בכעור
מה בנוסף רת-2019בה. בחטים בת הלוחמיר אלהוקי

ש שמבה המל לוחמי החטידון הרווחה שלשיפוץ מוע
אה מנוחה, הני ומהווה מקום לאשעות הפנם באות

חולק מ 2020מו כן, החל מ-. כל כושררה עושמי
ם רי פארק עם מגוון מוציבה תחטיל חדש בכל חייל

תוף שית ביחות מוסרילל רואה שקה. שופרסלטיוטוא
ד מיתה להתכוונפעולה זה וב

 .ם הקרובותינשבו ב

ם דימם בדוליג
ם ימדם בידולת גת עמותמץ אאל להחלה שופרס 2020ב-

ל סיסי צה"ל עבבלות בם עם מוגירעילוב צת לשילהפוע
ת ילארה הישרחבב בלשתמנות להדזק להם היענת להמנ
ם ידעוב 15-10,שותפותת הגרסמ. ביאברות הצשירך הד

ם ם עממיבלות ומקיים עם מוגילל חיידה שחים ימצימא
ס קת (טיאבת הצגרסמ, הן בנהשאורך הלויות שונות לפעי

ת גרסמם) והן ביחגתפות בשתת והמות כוסיעה, הרבשה
ם, ילל החיייור המוגן שדי וספורט באלויות פנת (פעיישיהא

ם). שותפיזות מזון מירמי אל וקיום ילו"ג שופרסרמסיור ב

 2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״ |122



 

 

 

      

ת ליגם תפעולה עתוף שי
 .תילט תגקף פעולה עם פרויל לשתהחלה שופרס 2020ב-
גות לערך מת" - מילח תגת "פריתוכנמוך בתת זו תגרסמב

ם ייכרמדט כקפרוים בתפישתם המילאם ישרטילסטודנ
גות לוהמרה, החבת רדגהפי  לעעו בקיים ייוניטרהקרם. לוויומ

ם תוך ימודיר הלמון שכמים בשיקתם המטיקו לסטודניוענ
י זה. כאומי וערט לקפרויף בתשתם להדודעי

ת מען הקהילה המקומיל
בור צור חיית לם מאפשריפינסל החבה שהפריסה הר

ם יפינס. מנהלי הלות המקומיותקרוב ועמוק עם הקהי
סייעת רה מם, והחבענמם למיתרם ונם המקומיייכרצם ליער
צון תוך רלות זו. מת פעידעודם ומייגונרם איאבשעות ממצאב

 2021ת נשלה הקרובה, בשר עם הקהית הקק אעמילה
ל ת שיתרבות החבעורת המר אידסל להת שופרסנתכנמ
חסות יית תוך התיתנבות שדנת התיעות תוכנמצאם ביפינסה

 .רותשממקה בעסאופי ההמה לוהתא

ם: יפינל סת שיתרבות חבעורמדוגמאות בולטות ל

י יום מד .לען החיימהאגודה לת מץ אייה אף נהרינס
ם. ילחיירומה לתם כירם מוצידעובם היזשון אוראר
זור אספר בת הישר קרוב עם בף עומד בקף אינסה

ף ימי כם יאות ומקייעונחום הקמתאות בצועורך הר
ם. שותפימ

ת מיוזם לתרנת שמונה יית המצודות בקרף צומינס
ת . מנהליתלר קהיל מקרתפעם ולם להקייבהתוש

חת , ואמץמאייס לרה להתגחבת ביהתה יכולף זינסה
יות , עוגרקות, ינותיב, גבמו חלם כירם מוצמירתבוע נלש

ם חלק ף הם ולוקחים אייסיתגף מינסדי ה. עובועוד
 .לפוער בלוי המקרם ומיירת המוצזיראב
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תוף לקוחות שי
יה ת לקוחותת אדעודם ועמותות ומיגונרנה לעשרות אי שת מדמל תורשופרס

ט מפקית האל אידגת להל מנלום בקופה, עשעמד התמרום בתף הם ולם אתרלהי
ל מות שרערך ההת. מתידדבות ההערת והחירזבות האעורת המחזק אר ולהנוצ

גוון א לחום זה היתרה בת החבחה איות המנניכן המדבה, ולחה רל נוחל הצלשופרס
יות ר סוגמה שיותכת ליבורת המודעות הצילות אעי להדם כייתרם החבשותפית הא

ם. יבם ריגונריות ולסייע לעמותות ואתרחב

ון ₪ מילי 10כ- ון ₪ מילי 10כ- 
סף או שווה כמה מהלקוחות בכום ההתרססל ד שופרם התרומות מצכוס

 2020-2019ם ישנזון) ברי מסף (מוצכ 2020-2019ב-

תת גון לזי חג עם אריסוף מארצעי אמב
ת הרשת דעודמי כל חג פנלם שמית היעשרסח. בפנה ובשש הארזקקות בשפחות נממזון לס יוגם לינת זה שמתרל נסשופר

נה י שמדם ילילה מובמה ארעי התצ. מבשפחות מוחלשותמי החג לזרמאבור ם עירכוש מוצררום או לתיה לת לקוחותא
 .פי לקוחותלל מאות אמה שיתרל
שפחות פי מללעשרות אם, שחולקו יקליון שלמי 6.5שווי י מזון בזרמא 43,454ל מו לקוחות שופרסרת 2020-2019ם ינשב
 .ספיותרומות כתם ביקליון שלמי-2מו עוד כרת, נ. בנוסףץרי האחברב
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מינוף המותג הפרטי 
ת טוב שיילע

ל ת שופרסש אשמהמותג הפרטי מ
רה. כך חבת טוב לעי נוסף לעשיימצאכ
 :לשמל

ת הרשת לקמפיין אנה יוצלשחת א
א מציעה כו הימהלבי מזון, שליסוף סא
ם ירעה מוצברכוש ארלקוחות לל

שפחות בור ממהמותג הפרטי ע
 25%ת דסבסרה מ, החבזקקותנ
 2020-2019ם נישב .רר המוצחיממ
לה עמל לשווי שם בירמו מוצרתנ
ל מהם ע 75%ם, יקליון שלמימ
י דל ימהם ע 25%י הלקוחות ו-די

 .לשופרס

ר המזון קת מוצשעם ה 2019נת שב
ל החליטה " שופרסUltimeם "יבכלל
חיות נו לת "תק אוכל לעמותרום שתל
שו כרם שייקיד כל עשרה שגחיות" כנל
ת הקמפיין רזע. בי הלקוחותדל יע

ם. קיש 300סך הכול מה ברל תשופרס

ם לקהילה בקורונה יעם הפנ
אות ד מנוף המציפרי נתחלק בלמה כל רואה עצשופרס

פת ל שואר זו, שופרסבשקופת מתמיוחד ב. בתילאהישר
שטח ולהיענות ם מהיעולשעה הי הכצורשובה ללהיות ק

רות תה מהחבא היי, הילשמתה. כך לב יכולמיטלהם כ
שון, אל הרגקופת התלוץ במו לטיסות החירשונות שתאהר
קיון יר שיסייע בנדיינם שית החוליבקיון לילה רובוט ניאשה

חד י חג הפסח יפנלות מזון ליזה חברם ואייבורם הציילהחל
ם תית יואב אבחטים מילתוף החיישית ובתת לעם עמות

ת בכל ישימו כן, בט אמץ לוחם. כקת פרויגרסמת בלפוע
חרו ביות בוערות ונתריות חבדונו סוגל ההנהלה נרום שחי
מוך ולסייע תל לעותן יכולה שופרסמצאבי הפעולה שכרד
ם. אומיישעה הלי הכצורל

זהב יל המען גסל לשופר
ב ם ולהנהלה שהמצידרור לעובמהלך הקורונה, היה בב

ל יגי הען בנמת לדמוקת וממות מיוחדתרחי דורש היהנוכ
 .בת מהמציעותשמצורה מפגעה בנישי - אוכלוסייה שלשה

ייה גנפם של סוסק
ת חג החנוכה אלקר

ל רה שופרס, חב2020ב-
ם” ם מהחייידולת “גלעמות

ל סם שם מיוחד - “קזמיב
שר הוקם ייה”, אסופגנ

רומות ייס תגטרה למב
י ם חולי סרטן ובנידלען ימל
ת גרסמיהם. בשפחותמ

ל ט שיווקה שופרסקהפרוי
ז “עשה ריפיה מאנסב
ם ירמך” עם מוצעצת באז

ת מהמותג הפרטי להכנ
בור עב .יותתייות בסופגנ

מו רתש נכרנז שרכל מא
סך ם לעמותה. ביקלש 5

 43,500שו כרהכול נ
ל ם, ושופרסיזרמא
רומה ם תניגרה ביבהע
 .םיקלש 217,500ך בס

 300ציון המונה שון לארת אבות בימץ בירה אטה החבמ
בועות ששותפת ברוחת חג ממה אל קיים. שופרסירייד

ייסה , התג. בנוסףעשרה נוספותי והאלויות פנכה פעיוער
 ,ףעורקוד התוף פישינוהל בב שזהרות השמט מקען פרוימל
ת אוכלוסייטרה לסייע למיטחון בבד השרד הרווחה ומשרמ
ל ת זו שופרסגרסמ. בתיבאה מהציעה מימננישי שלשל היגה
או ם שמצקיים ותחירזאי מזון ללף סלא 70לקה מה וחירת

 .יכלף כלא עורלם למעצ
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פרויקט משמרות  
זהב שנוהל ה
תוף פיקוד שיב
ד , משרףעורה

ד הרווחה ומשר
מטרה טחון ביהב

ת אוכלוסייסייע לל
שלישי יל ההג
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ת ידיגח אחריות תאדו״
סל ת שופרקבוצ

2020-2019 

ל  ש מ מ ו

השקיפות כערך:

ה  ק י ת א

י ד י א ג ת
 8.פרק 





 

    

שופרסל אתיקה ב
ב כקה מוריתחום הא. תתקיעסת והיגונרבות הארתיות בכל ערדה על מקפישופרס

ב: ציי ויאחרכון, אקי ניהול עססיס לנרה בת החבנחים מבעה עקרונות המהוויברמא
 ,תאד זצל .תותיעת שחים ומנדבוד האל כרה עם, שמיינייגוד ענייעת נחוק, מנציות ל

אות עונת שוק הקמל אירה להובמוש חזון החבמים בסייעיבה המיי לכשו שישה ערגוב
 .נותיות וחדשלאם, ישרידבות לעובחוי, מ, הוגנותיכות, ארות ומקצוענותשיל: אישרב

אתי של שופרסל הקוד ה
רה ת החב, הנהללי שופרסדל עובל כלי חל עתהקוד הא

ת חה אלות הרשת ומנפעים. הוא מותאם ליטוררקידוה
נהלות המצופה שר להתאטעמה בם מיליה והפועדעוב

י תכון לקוד האדע תהליך עם מבוצייתנמהם. אחת לש
אות מצים בים שחלנוייענה לשיי הוא נותן מא כד לוודנועש
ם בותעורמי בתכן הקוד האעוד-2019. בתיגונרת והאקיעסה
רה. כ"לי החבל סמנש

שופרסל אתיקה במערך ה
יות סוגרה. בל החבם שימון מבקר הפנקה איתחום האל תע

דות ת עובת גם אלת הכולמיידה פנסת ועתכנמיוחדות מ
בות עות ישיבקת הצורך נדמי. בל כךמונות עת האקוריבה
 200לות , פוע. בנוסףתשפטיחלקה המד הוק עם המא
י ם. מדילו"גרמם וביפינסטה, במדי בדבוד היות כאחרא
ת קוריבת הדרה, ועת החבא להנהליווח בנושסר דמנה נש
יון. טוררקידוה

פנות מי ליש ל
י דיאה לגון בראקה ביתת האמי עוצנה כמיל מאשופרס

פנות מי לם שיש להם ליין יודעיענקי היחזשר מאיטוי כב
יה יה, לקוחותדת עובת אדעודא מכן הי. למקרה הצורךב

כל יות ובתיות אסוגיווח בדייעצות ולפנות להתוספקיה ל
ב חיאופן שוטף להרל בת שופרסללשם כך פוע .חרא אנוש

ת ח אטיבם, ולהמייינונם ואלוייייה, גל ערוצי פנליש שגולהנ
ם. נותמיז

קי יחזל מכלל 24/7ם ינמיזייה העה ערוצי פנבם שניום ישכ
ת תובס וכח, פקייספר נ, מדייפון נלספר טיין: מענה
פון ל, קו טלויגם ברה המפורסמיל מבקר החבי שטרונלקא
רה ואפשרות די החבשרמר ללוח דואש, מתמיינוניות אפנל

נת שב ,ל כך. נוסף עמיינונאופן ארה בר החבתאייה בפנ
עות מצאיווח בדפשרות לם אידחה לעובפתנ 2020

יווח החדש ותהליך דבות ערוץ העק. בםידעובת הקציייפלא
יענון חות ורי שידל י, הן עאת המודעות לנושרבגל להיבמק
לייה רשמה עקה, ניתקרי אעות סמצאם והן ביל המנהלש

. יש חת המהלךל הצלד עעיר המב, דיותקף הפנחדה בהי
סך דקות מאו מוצמצניות שי שיעור הפנ, כתאציין עם זל

ר זהה. יות נותהפנ

 :י אתיקהאיות בנושסך הפנ

314 106 
2020 2019 
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חה טיייה ומבכל פננות לצילוא הרמחסת בייתל משופרס
ייה . כל פניותל סודרה עם תוך שמיייקה קפדנידטיפול וב

שורה נה קיא אם הי. אאפי נושיין ולענק היחזפי מחת למפול
ם. טיילוונם הרמיגורת לטיפול הרבא מועקה, הייתחום האתל
חר ב ובקרה גם אעקעת מצת מבמיית הפנקוריבחלקת המ

סת תכנקה מיתת האד, ועיותתיות אפנשר לאלו. ביות אפנ
ם ת הצורך מופקידמים, וביקה שוניתרועי איאד הוק בא

ם. יים רוחבייכם תהלעים ומבוצלקחי

ת בות אתיטמעת תרה
שופרסל ב
גות נהמות התסס נורבקה וליתי האכת עריש אשרי להדכ

עת הקוד טמת להיתנת שילה תוכנל מפעי, שופרסיותכער
ת ים. תוכן התוכנידעובם והיל המנהלב כלי בקרתהא

ערוצי זוהו בם שיים מהותיאנה בהתאם לנושי שכן מדדעתמ
ת: לת כוליתנשת הי. התוכניותהפנ

יש גם המדיל המנהלכלרה לר החבמבקב מתחת מכילש
רש דייה. כל מנהל ני וערוצי הפנתקרי הקוד האת עיא

יו דא עם עובחה בנושם שיב ולקייתת המכלקרוא א

ם ידעובל הכלי לתל הקוד האר שקציחת תילש
ת שכורלוש המתרופו לעות צימצאב

רה די החבם ולעובימנהלכה לרדה

ת יבערת ובירבעם בידעובל הכללומדה ל

ם ידציה לעובטניימי אורירה בחבקה ביתטי אבלוב הישי
ם חדשי

ם ידקה לעוביתהופק סרטון א 2019ב-

מעלה מ- ל

י גונסקר אתיקה אר
י גונרקה איתקר אערך סנ 2020ב-
ם בהודעת ידעובל הכלח ללשנש

ת יצונרה חידי חבי. הוא נוהל בססמ
כנות ב בשים להידאפשר לעובי לדכ

מיות ינונל אחופשיות ולשמור עוב
קר שיעור ההיענות לס. קרטיותודיס

סיס ם ביו מהוויאמצ, ומ62%בוה, היה ג
ת נחום לשתבודה בעת הילשיפור תוכנ

יות תוכנכון הקוד בדתהליך עב 2021
כו זלו ויקודות שעין הנכה. ברדהה

ם ידעובתוף החסות הן: שייילהת
טיפול בהם קה ואופן היתרועי איאב
י כרדת המודעות ללות אעת להל מנע

בור עמקת החים, האויידות הרמודההת
גשת , הנתין הקוד לעשייה היומיומיב

 .ת ועודיבערי לשפה התהקוד הא

י שופרסל דמעוב 90%
אחרונות ם השנתיייינו בענכה ברדרו האתי או עבחתמו על הקוד ה

אה של טמעה מליע להא. המאמץ להגרה בנושאור מאמצי החבל
 .ם נמשךדיעובל הב כלהקוד בקר
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ידי גממשל תא
ל שמל מת לקיומו שבחויל מ, שופרסילאק הישרשמת ביעותשמת מיבוררה ציחבכ

ת שר א, מאתקיעסיה הגסטרטת האתווה איון מטוררקיד. היאחרקין ואי תדיתאג
בודה עיות הת תוכנשר א, וכן מאלפועחר יישומה בקוח שוטף אפיק ביות ועוסניהמד

יון. טוררקידת הבודל פי נוהל עת עא. זיותתנשה

טוריון רקדיב הכתמהיל והר
א גרעין לרה לחבל להפכה שופרס 2018ת נמהלך שב
ת בוצק"ש מקעות דסקשת ההרשר חבאיטה, כלש

IDB יה יותל מנת כלרימכד לחזקתה, עת מאדרהחלה ל
ם ם הוחלט להקינויישיבות העק. ב2020י חודש יולב
נת יחלב- יון"טוררקידב הכת הרד"ועת - דה מיוחדוע

יטה. לא גרעין שלרה לחבאוי לב הרכל וההרמהיהת
יות נימדבוש ים היה גייעותשמם המירחד התוצא

ל פרופייון, לטוררקידל הגודחסת לייתחה ומהמנ
יוון , גרשדיסיון מקצועי נם וניישורגון כטור כרקידה
 ,ישות מהיו"ררד, הליר וגדטי מגביון בהיטוררקידה

ח"צ) ם (דייצונם חייטוררקיל דרה שחיתור וביתהליך א
לואן. מדה בצות הוועלת הממץ אייון אטוררקיד. הועוד

ת דה מיוחדוע 2020חודש נה ברה מיטוריון החברקיד
רה ל החבם שייצונם החייטוררקידעת הברבה מאכשהור

בוקת א דלרה לחביון לטוררקידת מבנה הנחיצורך בל
יון טוררקידדה לצה הועילתה המבודת עגרסמיטה. בלש
מאות טחת עצבם להייוניטר, קראוייון הרטוררקידל הל גודע
יון יהיו טוררקידרי הי רוב חבל זה ככליון ובטוררקידה
עה ברפחות אם לתוכם, מלוייי תתם/בלייצונם חייטוררקיד
ם מייתאם מיישורם וכייוניטרם, וכן קרייצונם חייטוררקיד
יון טוררקיד יו”ר דתפקירה ולטוריון החברקידם לימועמדל

רה. החב
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טוריון רקדיפיל הפרו
יון: טוררקידיו"ר ה
ר מאוריסיו ף היו"ר - מחלהת 2020ר מבבנוב

כהן. י החל למנקי ודר ידו ומת תפקים אאור סיייב

טוריון רקדירי החב
 2019טוריון לשנת רקדירי הת חבשרע
ש אב ריוש ,אורייסיו במאור .1
לשטיין-דן נה אאיד .2
ם ר חייל באמיכ .3
דעון שור ג .4
רהם ד אבדלא .5
ר זת בן עלייא .6
ד ירן גוטפר .7
ר מיכל קמי .8
דורון כהן  .9

ף יטור חלרקידץ’ - ירובברו טיסדחר .10

 2020טוריון לשנת רקדירי השמונת חב
ש אב ריוש ,ימנקי ודי .1
ם ר חייל באמיכ .2
דעון שור ג .3
רהם ד אבדלא .4
ר זת בן עלייא .5
ד ירן גוטפר .6
ר מיכל קמי .7
לוש יואב ש .8

םשישיעור נ

סךמ 25%המהוות  סךמ 30%המהוות   יון טוררקידי הרחב 3
2 

יון טוררקידרי החב

2020 2019 
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 (ח”צ)דם יים / חיצונלוייתי תשיעור בל

”צ חד 4ח”צ ד 4

2020 2019 

טוררקדיטור רקדי 1 לוי תי תבללוי תי תבל 1

2020 2019 

ע בקיון נטוררקידב הכל והרמהייות תנימדחלק מכ
 /םייצונם חייטוררקירוב דאוף לשיך לשמרה תשהחב

ם. לוייי תתבל
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 2020שנת טוריון ברקדידות הוע
ת תגמול דוע

ת קורית בדוע

ל"ן דקאות נר עסישות אדוע

עות קשת הדוע

ם ספיית דו"חות כנחיבדה לוע

ת דיטוי בוועדי בים ליאת בידייות תאגחרטי אבהי
 .יותתביביות סל סוגגש עד, בתקוריבה



      

ם לשטח ריטוריון - מחוברקדיפעילות ה
טוריון רקבות דיפר ישיסמ

24 15 
2020 2019 

ת ת ביקורדבות ועפר ישימס

12 13 
2020 2019 

2 3 51 31 
2020 2019 2020 2019 

שיעור נוכחות
בישיבות

100% 

ליות פות כלספר אמסטוריון רקדידות הבות של ועפר ישיסמ

יון טוררקידין הי בתמיבור את חירציל יגש על שמה דשופרס
חש רתרות עם המלות וההיכחומי הפעירה, תין החבבל
לות פעיחר בא אדשת לנושיון מוקטוררקית דבשטח. כל ישיב

ח ם שיקייתיו ומל אודותקה עעמירה מקית סנתירה, נהחב
לו יווח הועדנות המהלך ש. בטיותלוונמיות רל מגמות עולע
 ,תיאחרספקה את אגון שרשרמות כחום הקייתיות ביון סוגדל
 .ם ועודידקה, עוביתיווח, אעות דמצאקיפות בשת הרבגה

עת צבות ומבישיבוה בחות גל שיעור נוכת ערל שומשופרס
ם עציר ולהעשית להל מנם. עיטוררקידחות החר נוכב אעקמ
 ,תיתנשרה שת הכית תוכנמקייתיון מטוררקידלות הת פעיא

מי ם, יייהול סיכוני ונדיל תאגשמי מאכות בנושרדת הלהכול
ם. יטוררקידרות לשית כרם ושמיעיון מקצועיי

פת הקורונה תקוטוריון ברקדיפעילות ה
כון דת עבמה ישיקייהת 2020י -יונררואבם פחודשיב
קה. עמירה מקייון וסלה דם, שכלבועיייון אחת לשטוררקידל
סוף בש, כחודשחת לבות אמו הישיקיייולי-אוגוסט התב

ת לקחי יון אטוררקידי הפנכ”ל בג כל סמנאוגוסט הצי
יון ערך דיותו ונחרחום אתקופת הקורונה בתבודה בעה

 .ףמקי
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יהול תקין נ
רה לות החבת פעירה אידסת המבכפה ומורת עניגולטורבה ריבסת בלל פועשופרס

ציה, גולרם ולחוקית לצייין ולדאות הת הורם אדה לקייא מקפייהולה. היי נכרוד
נהלותה ת התח אטיבם להסייעים הממייים פנים ונהליגנונשת מנבל מגיבמקוב

יות קי המניחזם ומקיעישבור המת ציכן אדרה לעדה החב, מקפיתאד זצנה. לקיהת
 .לוג שוטףאים דם עמבוצה ולקייחש בקרתל אודות המא על, שוטף ומקוףאופן שב

אהלה והונעירועי מיאמנוע ולטפל ב, לרתאת ללל פועשופרס ת מייפה פנת אכייתוכנ
ם ידכות לעוברדם, הינש שחמחת לקר ייעודי אעות סמצאב

ם ייכל תהלקרות עי, ביתל הקוד האכות ערדחלק ההכת מיייפה פנכאיות לי תוכנמץ שתירה איון החבטוררקיד
ם, לקוחות ידיות עובפנמי לינונפון אלגשת קו טם, הנישונחרות י תנידרות ערך ולייי רשות ננידם לם הנוגעייאבנוש

יון. טוררקידיווח להנהלה ולם ודוספקייות ל תוכנמון עשפטי אץ המם). היועקיים עסיבלג(ה
ב עק, מכותרדל קיום הר עתין היי באחרכונן ואדיפה ועכהא

יווח להנהלה. ם ודמייים פנידה בנהלעמיחר השוטף א
בל ם המקיריכם בים ומנהליטוררקיל דם פורום ש, קייבנוסף

םיכוניהול סינחת יפה. אכציה ואגולקה, רי חקיאם בנושם שוטפייכונדע חבה רי הפורום המפרט בהרחבם יום עיון לקייתנה מלש
ת הרשת ם אם חושפיירחבה ושפע המוצלות הרהפעית נחיבי לתנקר שח סלשיפה, וכן נכיות האתוכניות מל סוגע

ם יקר סיכונערך סנ-2017ם. בימגוון סיכונע למני נתאופן בלבם יאי הפורום עם הנושרל חברות שהמודעות וההיכ
יהם נירה, בל החבם שיים המהותיאת הנושר אידגף שהמקים. טיילוונהר

קר ס. הפרטם בייתביבם סטיבל והיכלת בידייות תאגחרא
ם חלק חשוב יו מהוויאמציון ומטוררקידהוצג בהנהלה וב

 .תמיית הפנקוריבת הבודעב

אופן ם בם ולנהליסיכונת הטר אדה לנל מקפישופרס
יהול יות לננים: מדיגנונספר מנעות ממצאר ביותי באחרהא

ם ייינגוד ענייעת נמנ
יה, לין החל עדל פי הנות עיגפעול בהדה לרה מקפיהחב

נוי ם; מיייהול סיכוניון; נוהל לנטוררקידר הידגם שהיסיכונ
י תל פי הקוד האפעול ע, לטיותלוונאות הרת ההוריישם אל

ת ת; הקמשיאם רית סיכונמנהלם לספית הכיכ"לסמנ
נה מו כן, יששו. כגובם שטיילוונם רמייים פניובהתאם לנהל

ערך תומך ת מם; הקמם ספציפייייהול סיכונם לניצוות
כ"ל יון ומנטוררקידי יו"ר הדתפקישר בא, כתייהולדה נהפר

,תאד זבלם. מייהול סיכונם; וייסוד פורום לניסיכונת המנהלל
ם נייון אטוררקידרי הם; חבים שונמים גורירה מכהנהחב

יון ם וכן דיימפגשי הנהלה ייעודא בם בנושייונם דמיקייתמ
ישור אישי בנוגע ליין אלי ענעם ביטוררקיכ"ל; ודמנם לפופיכ

נה י שרה עורך מדטוריון. מבקר החברקידת הבישיי בתנש
ם תפישתא מם ולייונדם בחים נוכנימות אסויקאות מעס

ם ידם ועוביחות עם מנהלעות שימצאמי בים פניקר סיכונס
 .טיותלוונעות הרבבהצ

כו ערנ 2020ת אם. לקריבודה שוני עיכתהלם ביזיהוי סיכונל
רה. חבם בים שונמיבות עם גורחות רשי

אות יעת מעילות והונמנ
ת מיית פניקורביה, דד עובלות מצעיאות ומל הונם שיתונה לסיכונל נשופרס

רטיסי סף מזומן, כבודה עם כל עלות הכולם אופי הפעיעצמ
בודה ת עיל פי תוכנת עלם פועית פנקוריחלקת במ

כ"ל . סמנדע ועודכות מיערם, מיבם ר, ספקייאל, מיאשרא
 2017ם מ-יסיכונקר הסיס סל בשה עגוב, שתיתנב שר

אות לות והונעייעת ממנם לייאחרת אקוריבשי הנם ואספיהכ
חלקה גם מלו. לם שעיים המהותיאענה לנושת מלוכול

 הוקם-2017ם. ביסיכונמצום הצאופן שוטף לם בילופוע
ת קוריבת הדדי ועל ית עת המאושריתנבודה שת עיתוכנ

ל אגפי ם מכליגציל נאות הכוללות והונעייעת ממנפורום ל
חומי כל תת בכערת ניתנשת הקוריביון. הטוררקידל הש

ב ת ריתוכנגמו ליו תוראמצקר שמערך סנ-2018רה, ובהחב
חום תחסת גם לייתרה ומל החבמות התוכן שלות ועולהפעי

 .יתתנש
ת דם בוועידונם ונים מוצגיאמצ. המתידייות התאגחרהא

חום עיסוקם. פי תם לימנהלם לדו"חות מופצי, והתקוריבה

 2020-2019ת שופרסל קבוצת ידיגח אחריות תאדו״ |136



חר יישום ב אעקנו מת היקוריבת הבודעחלק חשוב מ
ת ינת חדשית טכנולוגכערעות ממצאת בא, זצותלההמ

יכות ת אכערקר הערך סנ 2019ת נש. בבעקיהול ומלנ
א מצת וניצונרה חידי חב-ילע עבוצת שמיית הפנקוריבה
חיות ם להנת בהתאלל פועשופרסת במיית הפנקוריבי הכ

 IIA.אומי לניבגוד היהא

קנות תדה בל עמידה על מקפי, שופרסתיבוררה ציתור חבב
SOX יווח דל הת עמייבקרה הפניות הבטיקת אפקידבל

ם. ספיכ"ל כחריות סמנאא במצחום זה נ. תלוייגספי וההכ

טחת מידע אב
רה יא מכם. היישיגם וריבדע רסי מיכקה בניחזל משופרס

דע טחת מיל אברה עשמיליה בת עלבה המוטחריות הראב
ל ליונה בהגנה עבות ע, ורואה חשירביומי סייי אגנה מפנוה

ת דמקתרה מחבדע בטחת המיאביה. פרטיות לקוחות
ת יבטחה מיטאבלקוחות ובם לירותשינות המיטחת זבבה
ם. ישיגדע הרסי המיכל נש

רה ידיות המגניבוש מדיל גמונה עדע אטחת מיחלקת אבמ
צוע ידע, בסי המיכל נחיות בנוגע להגנה עם וההנילת הכלא

ת אלעם והינלוש שם אחת לשיקר סיכונ, סבקרות שוטפות
ת אופן שוטף את באחלקה מוודם. המידעובמודעות ה

 ,לאת ישרניחוקי מדפוף לכציה בגולישות הררדדה בעמיה
י גנונמנד במיתת לשיפור מל, ופועת הפרטיותגנבות חוק הרל
ם יקנתת בל עומדגנה. שופרסבות הבקרה ולהוספת שכה

חלקה, די המד לעובבל. מSOXו- PCI DSSיהם נים, בנוספי
דע. טחת מייונה ופורום אבלגוי עת הידמה ועל הקישופרס

ת ישיאחריות א
ב דע בקרטחת המית עקרונות אבטמיעה אל משופרס

ד ל כל עוב. עתישיחריות האקרון האת עילה אחידיה ומנעוב
ליו הוא איו ושדידע המצוי בל המייות לשמור עחרת האלמוט

חתום ם ליבחוים מם חדשיידתו. עובבודת עגרסמחשוף ב
ם ידעובל הדע, וכלטחת מיל נהלי אביות ועת סודל הצהרע

.איות בנושתנכות שרדם הירעוב
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  .2020-2019 

ל ומפרט ל שופרסלות שת הפעיחבה אדו"ח סוקר בהרה
ם דיווח בהתאנות השחשו ברם שהתייזכרם מייכל תהלע

י תבלנו הבותחויר: מתין היזוהו. בם שיים המהותיאלנוש
נו עתקשם; הירחות המוצטיאות וביר, ביכותאת לתפשרמ

נושי תוח ההון האת לקוח; פיחוויירות ובשית ביגסטרטהא
י דיל תאגשמל מנו; הקפדה עחתת הצלפשר אלנו המאש
שפעות מצום ההנו; צתם את פעולחיקה המניתי אכקין וערת
לות בות בקהיעורדום מלנו; וקייות שלילשיות התביבסה
ם. ילנו פועבהן אש

כן מהלקה, בנות הפסספר שחר מאדו"ח זה מפורסם ל
ם ינו גאעת א. כיותשתזוק התחית למייבודה פנעענו בקשה

ין אם כלקוח, יין, בעונכל המקיפות לשפרסמו בלשוב ול
ל . שופרסחריין אל ענעגולטור או כל בקיע, רש, ספק, מדעוב

פת קיפות ושואל הוגנות ושם שיכת לערבחויממה כרואה עצ
ין בנה לימנות באל נלה עם שחסיכות היערל מת כלסס אבל
 Stakeholders).יין (ענקי היחזמ

 GRIגון ה-רל איווח שדישות הרל פי דב עתכדו"ח נה
יווח קן דפי ת) לGlobal Reporting Initiativeאומי (לניבה

SRS יווח 'ת דמרבCoreצורך . ליצונשרור חיא תהליך אל', ל
יסוף ם ואיים המהותיאיהוי הנושזיך למנו תהלתו קייביתכ
ם להודות שינו מבקמנות זו אדז. בהטילוונדע הרתוח המייונ
 .יךתהלם וסייעו במנקיעו מזשלה שהכל אל

יות חראם ל- יועצי Good Visionת רסיוע חבב בתכדו"ח נה
נה , שהיGrant Thorntonת פאהן קנה בוצ, מקתידיתאג

 GRI.גון ה-ראת ביין רשמיקת עניחזמ

ח דו״ת הבתיעל תהליך כ
ם יפרסל לשנת של שוידיגאחריות התאיין, את דו"ח הענל מחזיקי הדינו וכלם, לקוחותינו, עובכיפנג בצים להיאאנו ג

פנות תן לידו"ח ותוכנו נע ליין בנוגלה או ענאכל שב
 :םיאם הבמיאחד הגורל

 :סלם שופרטעמ
רות כ"ל לקוחות ושי, סמנאדייקה ביבצ

ZviB@shufersal.co.il 

ת ידית תאגשורקיהודה פישמן, מנהל ת
YehudaF@shufersal.co.il 

 :תידיגאחריות תאם לצי- יוע Good Visionת רטעם חבמ
כ"ל ין, מנבי וררבע

Ivri.Verbin@goodvision.co.il 

דה ל שאי ורונלנינויה א

שען נוב מפורטח: דו״צוב העי
minaportnov@gmail.com 

ם: לומיצי
י דזר ייסון, מאק, אור סמילל גי גמזו, טג’, בניו קורן, סיון פרז
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דיווח בולות הם וגם מהותיייאנוש
 :םזייכם מריבל שלושה שלם כלם המהותיייאתהליך זיהוי הנוש

 The Sustainable Accounting Standards Board)); ם ים פנייכעות תהלמצאם בייהותם מיאיכוז נושר 1.
 s’ ;(SDGל האו”ם (מא שר קייתוח בי פידת יערקיסיין ענקי היחזח שוטף עם מלוג ושיאייהול ד- נם ייגונרא
ם ישובם, מייגונרם אים פניקרעות: סמצארה בל החבש
חוץ ומרה חבבםישונם מיגורעם  יונותאר,לקוחותי קרוס

תוח ילה, נערוג מירה, דל החבבור שיות ציתוח פנילה, נ
 .י ועודת, קוד איותניי מדסמכמ

ם ייצונחידע י מיתוך מאגרם מיים מהותיאיכוז נושר 2.
ם יאיהוי נושזק בעוסה GRIגון ה-רל את דו”ח שרקיס

ם; יטורקל פי סחלוקה עיין בקי עניחזמם ליימהות
 SASBגון רדי אל יזוהו עם שיים מהותיאת נושרקיס

ת מהותיות מטריצ

רות ל חבת שידייות תאגחרתוח דו”חות אירק ונצ’מבנ
 .אותירבחום התלות מיאומיות מובלניב

יות מהותת ציטרבוש מי- גם יים המהותיאמיפוי הנוש 3.
ם בותת חשידפי מירוגם לים תוך דיאת הנושת אזכרהמ

ט בם בהישפעתת הדרה ומיל החביין שענקי היחזמל
בולות ת גרדג, וכן היכלי והכלתביבס, היתרהחב
חוץ לו. גון ומרתוך האא בל כל נוששפעה שהה

חות טיב
יכות וא

העניין למחזיקי חשיבות בעלי נושאים בינוניתגבוהה

ת
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ה קתיא
לשממום ירהמוצ ישות גנ

י דיתאגלקוחות ל

רות שי
אות ירבצון יעות רבוש

חות טיובי נאתלקוחות 
ם ידעובקה עסה
כויות וז

ספקה ת אשרשרם ידעוב
ת מקומים, יקלנויי אשי

ת יתלהיבות קעורמיטות יה ופלגרנא

תוחלוג ופיאיד
םידעובת מצום פסולצ

זונה תדום קילה יוון והכגבוז מזון זוב
ה אירב

לוג איד
תוח ופי

ם ספקי
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זוהו ם שם מהותיייאנושיין לוג עם מחזיקי ענדיא
ת המהותיות תהליך ומטריצבת מדלה ומקיין שענקי היחזקיפות מול משת בלל דוגשופרס

 ,. לשם כךייוונלוג דו כאית דם פתוחה המאפשרחסית יכערמ
יין ק עניחזכל מם לים ומגווניבת רשורקחת ערוצי תא מפתהי

דו”ח אורך ה. לליש ויעיג, נלוג שוטףאייהול דם בנסייעיהמ
יות סוגם והייזכרלוג המאידל ערוצי החבה עתן לקרוא בהרינ

בות רם לישוניין הענקי היחזלוג מול מאידלו ביות שעהמהות
ם ם וגופייגולטורם, רייסחרם מם, ספקייד, עובלקוחות

בה. יבלה וסם, קהיקיעישם, מייתלשממ

עה שפיין והענקי היחזמבוהה לבות גל חשיעא בנוש
א ר כנושדבוהה - הוגת גיתביבת וסיכל, כלתיתרחב

ת זה. ידייות תאגחרדו”ח אי המדווח במהות

שפעה יין והענקי היחזמת לינוניבות בל חשיעא בנוש
א ר כנושדת - הוגינונית ביתביבת וסיכל, כלתיתרחב

ת זה. ידייות תאגחרדו”ח אי המדווח במהות

עה שפיין והענקי היחזממוכה לבות נל חשיעא בנוש
 ,יא מהותא למוכה - נושת ניתביבת וסיכל, כלתיתרחב

ם יארו כנושדלו הוגם איאדו”ח זה. נושא דווח בשר לא
דווח. ח לרין הכיהם אלרה, שעל החבב שעקבקרה ומב

ם דווחים המם המהותיייאבולות הנושג
פרק בדו"ח גבולות הדיווחנושא לדיווח

 המותג הפרטי חוץ לוגון ומרתוך האב םיריכות המוצחות ואטיב

 רותלקוחות ושי חוץ לוגון ומרתוך האב לקוחותישות לגנ

 רותלקוחות ושי חוץ לוגון ומרתוך האב צון לקוחותיעות רברות וששי

 לי שופרסחורם מאשינהא גוןרתוך האב םידכויות עובקה וזעסי האנת

 יאחרל ותפעול אי שופרסחורם מאשינהא גוןרתוך האב םידחות עובטיאות ובירב

 ידיל תאגשמקה ומיתא גוןרתוך האב ידיל תאגשמקה ומיתא

 יאחרתפעול א חוץ לוגון ומרתוך האב יטותיה ופלגרנם, איקלנויי אשי

 תיאחרספקה את אשרשר חוץ לוגון ומרתוך האב תספקה מקומית אשרשר

 תיתרבות חבעורמ חוץ לוגון ומרתוך האב תיתלבות קהיעורמ

בותעור, מיאחר, תפעול אתיאחרספקה את אשרשר  תיתרבח חוץ לוגון ומרתוך האב בוז מזוןזת ובמצום פסולצ

 לי שופרסחורם מאשינהא גוןרתוך האב יוון והכלהג

 המותג הפרטי חוץ לוגון ומרתוך האב אהירזונה בדום תקי

 לי שופרסחורם מאשינהא גוןרתוך האב םידתוח עובלוג ופיאיד

 תיאחרספקה את אשרשר חוץ לוגון ומרתוך האב םתוח ספקילוג ופיאיד

י תונ, נתאבוצה. עם זקי הקת עסביולי קרעילות החום הפעית תמהווה אד שבל בלסלות שופרפעיחס לייתמדו”ח , הלכלכ
תו גרסמרה, ובתוך החבעם ול BEל זוג שהמייך ם תהללהוש 2020י וליב-1, שכן בBEי דת עובם גם אילכולם דם וכוח אידעוב
ם צועייבלות והת הפעיל אול, הכרף יותמקייווח סר דמם יייאבדו”חות ה. בלבויות לשופרסחיים וההתסיכ, הנלותרו הפעיבהוע

 .נושיט ההון האבא רק בהייווח ולדחומי הכל תב BEל ש
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 GRIס דקינא
ם דיי עובאות נתונטבל
קה עסאופי ה

2020 

סה״כנש יםג ברים

 16,853     9,471 7,382        15,807     8,987 6,820       סה"כ עובדים

 10,927      5,273         5,654        10,626      5,183          5,443       עובדים במשרה מלאה

 5,926        4,198         1,728        5,181        3,804        1,377       עובדים במשרה חלקית

עובדים חיצוניים
שמחזיקים במשרות

מקצועיות
          672            475       1,147           742555       1,297 

עובדים שנקלטו כעובדי
 1,422        714           708 795          401 394          החברה בשנה האחרונה

 15,070      8,782         6,288        13,659      8,133         5,526       עובדים קבועים

 1,135       655480 1,506        642           864 עובדים זמניים

 13,958     8,270 5,688       עובדים תחת הסכם קיבוצי

2020 

% מכלל סה״כנש יםג ברים
העובדים

  2,786   2,888   5,674 33.7% 

 2,799    3,578   6,377 37.8% 

50  28.5% 4,802    3,005   1,797  29.8% 4,704   2,943    1,761   מעל

 100% 16,853 9,471   100%7,382 15,807 8,987   6,820  סה"כ

2020 

עובדיםמספר עובדים % 

 11% 1,918       12% 1,833       ת"א

 32% 5,371       32% 5,067       ה מרכז

 12% 1,999ירושלים והסביבה

 17% 2,872       16% 2,566       חיפה

 12% 1,953       11% 1,810       צפון הארץ

 16% 2,709       16% 2,577       דרום הארץ

 2%310% 266          לא מוגדר

2019 

GRI כ סה״ם ינשים רבג

102-8 

102-41      12,977            7,811        5,166 

2019 ם ידגות עובהתפל
GRIם יי מגורזורפי אל ם ידעוב %ם ידספר עובמ

102-8 

405-1 

12% 1,688 

2019 
ל% מכלי אלייוון גג  GRIם ידעובהכ סה״ם ינשים רבג

30.7%  30עד  2,396  2,454    4,850   

39.5%  6,253   3,590   2,663 31-50 
405-1 
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405-1 

2019 

GRI
גיוון מגדרי בדרגי ניהול

2020 

סה״כנש יםג בריםסה״כנש יםג ברים

 1531815318 הנהלה בכירה

 269  99 170    263  96 167  דרג ניהול במטה

 107361 254    דרג ניהול בשטח

 439209648 סה"כ מנהלים

 32%100% 33%100%68% 67%אחוז המנהלים

סה"כ עובדים שאינם
 16,205 9,262 6,943 15,165 8,775 6,390   בתפקידי ניהול

102-7 361    113    248 

102-8 
642 212 430 

405-1 

GRI 
חסיקלטו בנם שידעוב% ה יגר% מדיוון אוכלוסיות - ג קלטונם שידעובל הכללם יד% עובם ידספר עובמ יהולהני בא ערמוצ ה נבש

6.4% 34.3% 24% 3,540 2019 

6.6% 33.1% 24% 4,050 2020 

GRI תק ו
ע מוצמ

2020 

כסה״ םינש יםרבג תק ו
ע מוצמ

2019 

כסה״ םינש ים רבג

ם- ידק עובות
ק טווח הוות

ם) ינש(ב

405-1 
6.56 

10,464 5,553 4,911 

6.634 

9,613 

 2,486 

1,773

 924 

864 

147 

15,807 

5,160 

 1,553 

 1,067 

546 

 574

87 

8,987 

4,453 

933 

706 

 378

 290 

60 

6,820 

ם ינש 5עד 

םינש 6-10

םינש 11-15

םינש 16-20

םינש 21-30

לה עומ 31

סה"כ 

2,598   1,599 999 

 1,817  1,097 720 

896 535 361 

911 589 322 

167 98 69 

16,853 9,471  7,382 
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GRI: SRS (Core) 
ם ליים כלדידמ

מיקום בדו”חתיאור הנושאאינדיקטורנוש א לדיווח

ע"מ ל בשופרסגון רשם הא 102-1ל פרופי
גון רהא

 24-25, 8-17, עמ' םייקרעים הירותשים והירם, המוצי, המותגלותאור הפעיית 102-2
34-63 

ציון שון לארגון רטה האל מקום שהמי 102-3

גון ושמות רל האנות בהן פועיגון - המדרל האלות שי הפעירתא 102-4
ל אישרטיות לווננן רגון או שהירלות האת פעינחיזיות מבכרנות המיהמד

דו"ח בהם דן הם שיאת הנושנחימב

ם ייקופתדו”חות תת שפטיגנות המרת ההתאלות וצורעבאופי ה 102-5
 2020ו- 2019

י לקוחות) ם; סוגיטורקם; סירותשים/ירהמוצ 47עמ'  םעיפי בו מוצזור גאוגריגון (ארת האשרם מם אותשווקיה 102-6

ם ייקופתדו”חות תגון רל האדע על ומיגוד 102-7
 2020ו- 2019

 75-76, 70, 10, עמ' ל פיל עם הכולידעובספר הגון - מהו מרדי האדע אודות עובמי 102-8
 143-144זור , סוג חוזה וארדקה, מגעססוג ה

 86-95עמ' גון רל האספקה שת האאור שרשרית 102-9

-ספקה ת האשרשרגון ובראם בייעותשמם מנויישי 102-10

 100עמ' גון רדי האל יעת ערות המונזהייישום עקרון ה 102-11

21עמ'  תידייות התאגחרחום האתמנות או עקרונות ב, איותצונמות חייוז 102-12 גון רמץ האים אאותש

19עמ'  ם אואומיילנות לדי שתגונראו אם ו/יגונרם, איגודיארות בחב 102-13 ם אומיילניב

 6-7עמ' 
, יו"ר כ"לגון מנגון (כראר ביכבבל ההחלטות הטעם מקהצהרה מ

מות ל עקרונות הקייטיות שבנלי הרבגל) ליבר מקיכעמד באו מ
לויה שגסטרטאגון ולראל

יה גסטרטא 102-14

138 128-131, 13, עמ' ל גות שנהמות ההתם ונוררטידנסט, העקרונותגון, הרי האכער
גוןרהא

ה קתיא 102-16
ויושרה 

יון; טוררקידדות הבות וערגון, לרל האי שדיל התאגשממבנה המ 102-18ל שממ
 132-135עמ’  יאת החלטות בנושבלל קיות עאחרדות האחסות לוועייהתי דיתאג

ת ידייות התאגחרהא
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מיקום בדו”חתיאור הנושאאינדיקטורנוש א לדיווח

 142עמ'  גוןרל האיין שענקי היחזבוצות מרוט קפי 102-40לוג איד
יין קי עניחזמ

 143 83, עמ' םבוציים קימיסכם הייהם חללם עידעובחוז הא 102-41

 142עמ'  לוגאיערך דם ניין עמענקי היחזבוצות מת קרחייהוי וביך זתהל 102-42

55-56, 46, 42, עמ' בותרלו, ליין שענקי היחזלוג עם מאידחס ליגון ברישת האאור גית 102-43 
 ,72-73 ,62 60 ,58 ערך ם ניין, וכן האקי עניחזת מבוצלוג עם כל סוג וקאידרות הידת
דו"חת הת הכנגרסמלוג ספציפי באיד 88, 100, 119, 138, 

142 

טיפול יין, אופן הקי עניחזלוג מאית דגרסמלו בם שהועיאהנוש 102-44
 142עמ'  לו כלעיין שהענקי היחזבוצות מלו ומיהן קם איאגון בנושרל האש

א נוש

ם ייקופתדו”חות תם ים המאוחדספיידוחות הכת הישויות המופיעות במרוט רשיפי 102-45קת טיפרק
 2020ו- 2019סה את כולן דו”ח מכם הגון והארל האשיווח דה

141עמ'  םיאל הנוששפעה שבולות ההדו"ח וגת הת תכולרדגתהליך ה 102-46 ם ייהמהות

 141-142עמ'  דו"חת התהליך הכנזוהו בם שיים המהותיאת הנושמרשי 102-47

 N/Aם מים מדוחות קודיתונל נחדש שיסוח מבות לנשפעות וסיה 102-48

N/Aחס ייהם בבולותם וגיים המהותיאת הנושמרשים ביים מהותנויישי 102-49 מות יווח קודקופות דתל

 2020-2019קופה המדווחת הת 102-50

 2015חרון דו"ח האד פרסום המוע 102-51

י תנדו-שי) תנ, דו-שיתנגון שיווח (כדרות הידת 102-52

 140עמ'  יודו"ח או תכנר הבדלות באשר לשיש קפרטי א 102-53

 140עמ' -GRI Standardsל דיווח בהתאם לגון ערת האהצהר 102-54

 145עמ'  GRI Content index- סקדנאי 102-55

שרורע אא בוצלדו"ח ל הת עיצוניכות חיטחת אבי הבגל לפועצוע בייות ובנימד 102-56 יצונחיע ציבגוף שין הבגון לרין האם בחסייכות והיטחת האבופרטי ה יכות טחת האבת הא
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ם פייפצים סדידמ

מיקום בדו”חתיאור הנושאאינדיקטורנוש א לדיווח

 200)ם (ייכלם כלידמד

םייקופתדו"חות ת יה;ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה  103-1; 103-2; ם צועייב
2020ו- 2019 ת;ייהולישה הנגת הדימד  103-3םייכלכל

גוןרר האצר שיי ישיכלערך כל 201-1 

 138 130, עמ' יה;ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה 103-1; 103-2; יעתמנ
ת; ייהולישה הנגת הדימד 103-3תות שחי

כל- ב 100% םיתור סיכוניאקה לידכה בערגון בהן נרדות האחיספר ימ 205-1 
כהערדות נחיהי קה ידבזוהו בם שייעותשמם המיסיכונתות והם לשחיהנוגעי
ם יסיכונקה, הידב

ם ייעותשמהמ
חומי תרו היו באותש

כות ער, מו"פ ומסחר
דע מי

 138 130, עמ' םיגון ונוהלריות האניא מדשרה בנושכה והכרד, השורקת 205-2
תות יעת שחימנל

רועי יאו אמצא נלטו קננקופה המדווחת ופעולות שתתות ברועי שחייא 205-3
 0)תות (שחי

 300)ם (ייתביבם סידמד

יה; ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה 101-103עמ’ 
ת;ייהולישה הנגת הדימד

 103-1; 103-2; הירגנא
103-3 

גוןרתוך האיה בגרנת האיכרסך צ 302-1 

יהגרנת האיכריות צבסינטניא 302-3 

 104-105עמ’  יה;ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה 103-1; 103-2; יטותפל
ת; ייהולישה הנגת הדימד 103-3

מה זי חמל גרות שיטות ישיפל 305-1

מה זי חמל גיה עקיפות שגרנפליטות א 305-2

גון רדי האל ימה עזי חמיטת גמות פלעצי 305-4

 108עמ’  יה;ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה 103-1; 103-2; תפסול
ת; ייהולישה הנגת הדימד 103-3

לוק פי סוג ואופן סית לסך הפסול 306-2

 400)ם (ייתרם חבידמד

83 77, עמ' יה;ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה  103-1; 103-2; קהעסה
ת;ייהולישה הנגת הדימד 103-3 

גוןרדי האחלופת עובם ושיעור תם חדשיידיוס עובשיעור ג 78-79עמ'  401-1 

82עמ'  נותתינן ניאאה שלשרה ממם בידם עוביבלבות שמקטהה 401-2 
תימנת או זשרה חלקימם בידלעוב

 112-115עמ’  יה;ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה 103-1; 103-2; חות וגהותטיב
ת; ייהולישה הנגת הדימד 103-3בודה עב

 50%ת יעסוקתאות תירחות ובטידות בם בוועים המיוצגידעובחוז הא 403-1
ם ידשותפת להנהלה ולעובמ
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מיקום בדו”חתיאור הנושאאינדיקטורנוש א לדיווח

80-81עמ'   יה; ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה
ת;ייהולישה הנגת הדימד

 ;103-2 ;103-1 
103-3 

תוחשרה ופיהכ

80-81עמ'   ל עסוקה שכושר הת, התומכות בתוח מיומנויותפייות לתכנ
םידבועה

404-2 

100% תוח צועיהם ופייל בר עידשוב סם מיבלם המקידחוז עובא
רה ייהקר

404-3 

יה; ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה 143-144 75-76, עמ’
ת;ייהולישה הנגת הדימד

ל י, גרדם (מגידעובב הגון ובקררל האדות ההנהלה שמוסיוון בגה
ם) יחריוון אטי גבוהי

 ;103-2 ;103-1 
103-3 

405-1 

יעסוקתיוון תג
ושוויון  

מנויותדזה

131 83, עמ’  יה; ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה
ת;ייהולישה הנגת הדימד

 ;103-2 ;103-1 
103-3 

חום תכה בערה
םדכויות אז

א בנושגון רהאל שם ינהליות/נימדלדשו שהוקכה רדההשעות  סך 
לו כות ארדרו הבם שעידעובחוז הם ואדכויות אז

412-2

 35-38עמ’  

י רמוצמ 100%
המותג הפרטי 

יה; ביכת ורייהולישה הנגיו; הבולותי וגא המהותל הנושר עבסה
ת;ייהולישה הנגת הדימד

ספק ם שמירותם ושיירל מוציות שעותשמגוריות המטחוז קא
כות חות הלקוחות מוערטיאות ובירל בשפעות עגון בהן ההרהא

לשם שיפור 

 ;103-2 ;103-1 
103-3 

416-1 

אות ירב
חות טיוב

הלקוח
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