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The Better Cotton Initiative 

(BCI) is a not-for-profit 

organisation stewarding the 

global standards for Better 

Cotton, and bringing together 

cotton’s complex supply chain, 

from the farmers to the 

retailers. 

BCI כותנה  "ר המקדם תקני "הוא מלכ

דרך שרשרת  , מהייצור, "משופרת

 האספקה ועד שוק המוצרים המוגמרים

יוזמה וולונטארית של ארגוני סביבה  

 ויצרני טקסטיל  

 

BCI קיים במטרה: 

 לשפר את ייצור הכותנה  

 עבור אלו שמייצרים

 עבור הסביבה שבה היא גדלה

 עבור עתיד הענף

The Better Cotton Initiative 

exists to make global cotton 

production better for the people 

who produce it, better for the 

environment it grows in and 

better for the sector’s future. 



 ?איך זה עובד

,  מגדלי כותנה –ארגונים לאורך שרשרת הערך 

מטוויות ויצרני  , משנעים, מחסנים, מנפטות

ליצר על פי   מתחייביםטקסטיל וביגוד 

 .ברי קיימאקריטריונים 
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The Better Cotton Standard System 

is a holistic approach to sustainable 

cotton production which covers all three 

pillars of sustainability: environmental, 

social and economic 

 "כותנה משופרת"מרכיבי התקן של 

הגנת , שימור קרקע, יעילות שימוש במים, צ"הגה: עקרונות ייצור וקריטריונים1.

  ; העסקה הוגנת, איכות סיבים, הסביבה

 ;לחקלאים באימוץ העקרונותסיוע והדרכה  –בנית יכולות 2.

 ;עמידה בתקניםוידוא  –תכנית אבטחה 3.

 -עקיבות  –על הכותנה סדר הבעלות תיעוד שמראה את  –שרשרת המשמורת 4.

Traceability 

 BCIמסגרת לקידום בחסות 5.

 "רגילה"בדיקת תוצאות בהשוואה לכותנה  –תוצאות ואימפקט 6.

 

 

 

production-principles-and-criteria.pdf
production-principles-and-criteria.pdf
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 "כותנה משופרת"מרכיבי התקן של 

 :וקריטריוניםייצור עקרונות  6

 הדברה משולבת  , שימוש בחומרי הדברה, זיהוי פגעים – צ"הגה1.

 יעילות וויסות שימוש המים   –יעילות שימוש במים 2.

 שימור קרקע ודישון  3.

 הגנת הסביבה  4.

 איכות כותנה ושימורה  5.

 העסקה הוגנת וטיפול בעובדים6.

 



 ?מדוע להצטרף
 לאנשים ולסביבה" הוגנת"מייצר מסגרת מוניטין המזוהה עם כותנה  BCIארגון 

BCI צבר נוכחות גלובלית ממשית 

 

 

 

 

 

 

 

 :ELS Better Cotton –מתאים כמסגרת למיתוג ושיווק כותנה ישראלית 

 גבית מחיר ומכירות בכלל, הגדלת חוג הלקוחות, שיפור תדמיתי
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 2015קטלוג איקאה 


