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בברכה,

 אסף ברקת, 
ממלא מקום הממונה על חופש 

המידע נכון לסוף 2019

דבר הממונה על יישום חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 )להלן: "החוק"( קובע, כי לכל אזרח ישראלי הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית 
בהתאם להוראות חוק זה.

החוק הוחל על חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן: "החברה/נת"ע"( בשנת 2009, לצד 
ההוראות, הסייגים וההחרגות המנויים בחוק. 

הזכות לקבלת מידע, מותנית בתנאים מסוימים הקבועים בחוק ובתקנות אשר הותקנו מכוחן.
לשם יישום ומילוי הוראות החוק, מינה מנכ"ל נת"ע את הח"מ כממונה על יישום החוק על מנת לטפל בבקשות 

לקבלת מידע המופנות לנת"ע ולצורך הגשת דו"ח שנתי מסכם.
כממונה על יישום החוק, אני רואה בחוק חופש המידע ערך חשוב של שקיפות, אחריות ושיתוף הציבור. 

בשנים הבאות נמשיך במדיניות פתיחות המידע בכפוף להוראות החוק, שיתוף פעולה עם ציבור הפונים, אדיבות 
ומתן מענה איכותי במועדים הנדרשים בחוק.

דו"ח זה כולל מידע אודות החברה, תפקידיה, עיקרי פעילותה והמבנה הארגוני הרלוונטיים לתקופת הדו"ח.
עוד כולל הדו"ח את רשימת בעלי התפקידים הבכירים בחברה שכיהנו בתקופה אליה מתייחס הדו"ח, דיווח אודות 

הפניות שטופלו בשנת 2019 במסגרת יישום החוק והמידע אודות אופן הפניה לחברה במסגרת החוק.
 מידע רב נוסף אודות חברת נת"ע, פעילותה, תוכניות עתידיות ודו"חות ניתן לקבל באתר האינטרנט שכתובתו:

.https://www.facebook.com/NTAIsrael :ובעמוד הפייסבוק שכתובתו www.nta.co.il
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מבנה ארגוני כללי

יו"ר דירקטוריון

מנכ"ל

 מבקר פנים
)מיקור חוץ(

 יועץ משפטי 
ומזכיר החברה

משנה למנכ"ל

סמנכ"ל 
כספים

סמנכ"ל
משאבים

סמנכ"ל 
התקשרויות

סמנכ"ל 
ביצוע

סמנכ"ל 
תפעול 
ותחזוקה

סמנכ"ל 
תכנון

סמנכ"ל 
תנועה

סמנכ"ל 
איכות 
וחדשנות

סמנכ"ל 
מערכות 

וטכנולוגיות

*התפקידים נכתבו בלשון זכר, אך מופנים לגברים ונשים כאחד
*המבנה הארגוני נכון לשנת 2019
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רם בלינקוב – יו"ר הדירקטוריון
חיים גליק – מנכ"ל

קרן זוהר – סמנכ"ל ביצוע
גלי גלט שמחי - סמנכ"לית איכות וחדשנות
אפי כליפה - סמנכ"ל מערכות וטכנולוגיות

חיים לוי - סמנכ"ל התקשרויות
עירית רחמני - סמנכ"לית תנועה

איה אדרי עמרם - סמנכ"לית כספים
אהוד קפלנסקי - סמנכ"ל תפעול ותחזוקה

בעלי תפקידים בכירים בחברה נכון לסוף שנת 2019
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תחומי אחריות החברה

נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן: נת"ע( החלה פעילותה בשנת 1997. נת"ע הינה חברה 
בבעלות ממשלתית הכפופה למשרד התחבורה וממומנת מתקציב המדינה. נת"ע מופקדת על הקמת מערכת הסעת 
המונים במטרופולין תל אביב. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2569 מיום 12.12.10, בדבר קידום פיתוחה של מערכת 
להסעת המונים במטרופולין תל אביב וביצוע הקו האדום, הופקד ביצועו של הפרויקט בידי חברת נת"ע. בהתאם 
להחלטת הממשלה מס' 1838 מיום 11.08.16, בדבר הקמה והפעלה של שני קווי רכבת קלה נוספים במטרופולין תל 
אביב – הקו הסגול והקו הירוק, הוטלה האחריות לביצוע הקווים על חברת נת"ע.כמו כן, הוטלה על חברת נת"ע 

האחריות על קידום תכנון של קווי מטרו כבסיס לשלב הבא בפיתוח מערכת הסעת המונים במטרופולין תל אביב.

קווי רק"ל
הקו האדום: 

בשלבי ביצוע, יעבור באזורים העמוסים ביותר במטרופולין. הקו יחצה כ- 50 צמתים וישרת 5 ערים:  
בת–ים, תל-אביב–יפו, רמת גן, בני ברק ופתח תקווה. אורכו של הקו 24 ק"מ, מתוכם 12 ק"מ ו-24 תחנות  

במפלס הקרקע ו-12 ק"מ ו-10 תחנות במפלס תת קרקעי.

הקו הירוק: 
בשלבי ביצוע, קו אורכי המחבר את חולון ושולי העיר ראשל"צ עם הערים תל אביב והרצליה.       

אורך הקו כ-39 ק"מ, מהם 4.1 ק"מ בתוואי תת קרקעי, ולאורכו 62 תחנות, מתוכן 4 תחנות תת קרקעיות.

הקו הסגול:
בשלבי ביצוע, קו רוחבי, מקשר את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל אביב אל מרכז העיר תל אביב 

במפלס הקרקע. הקו ישרת 10 רשויות מקומיות: תל אביב, רמת גן, גבעתיים, גבעת שמואל, יהוד-מונוסון, סביון,  
קריית אונו, אור יהודה, דרום השרון וחבל מודיעין. אורך הקו כ-27 ק"מ ולאורכו 43 תחנות במפלס הקרקע.

קווי מטרו
קו M1 - קו מטרו תת קרקעי )צפון-דרום( המחבר את הרשויות רעננה, כפר סבא, הרצליה, הוד השרון, 

רמת השרון, תל אביב, חולון, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות, באר יעקב, רמלה, לוד וכן אזורי פיתוח עתידיים 
 כגון תע"ש השרון, צומת גלילות, מע"ר בן צבי, חולון )ח/ 500( וצריפין. אורך הקו כ-85 ק"מ וכ-62 תחנות..

  קו M2 - קו מטרו תת קרקעי )מזרח-מערב( המחבר את הרשויות תל אביב, גבעתיים, רמת גן, בני ברק, גבעת שמואל, 
פתח תקווה ודרום השרון וכן יעבור בתחם סירקין המיועד לפיתוח עתידי. אורך הקו כ-26 ק"מ וכולל כ-21 תחנות.

קו M3 - קו מטרו טבעתי, תת קרקעי, המחבר את הרשויות הרצליה, רמת השרון, תל אביב, בני ברק, פתח תקווה, 
קריית אונו, רמת גן, אור יהודה, אזור, חולון ובת ים ויעבור באזורים לפיתוח עתידי: גליל ים, רמת השרון, מתחם תל 
השומר ודרום מערב אור יהודה. לתוואי זה שלוחה לשדה התעופה בן גוריון, המגיעה לטרמינל 3 ולמתחם תחנת 

רכבת ישראל. אורך הקו כ-39 ק"מ וכ-25 תחנות.
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ניתן לפנות למרכז פניות הציבור של נת"ע בטלפון 4575*
המוקד הטלפוני זמין 24 שעות החל מיום ראשון בשעה 07:00 ועד ליום שישי בשעה 14:00

בנוסף, ניתן לפנות לפניות הציבור בדרכים הבאות:

www.nta.co.il פתיחת פנייה באתר החברה  •  
בדואר לכתובת: הרוקמים 26 מגדלי עזריאלי חולון, בניין A, קומה 9, מיקוד 5885849  •  

ניתן ליצור קשר טלפוני/ פקס במספר: 03-7243000  •  
הממונה על יישום חוק חופש המידע: מר אסף ברקת  •  

מענה של החברה ודרכי התקשרות עימה
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2019

ביצוע

קו אדום
סיום ביצוע רוב עבודות השלד בקופסאות הפנימיות של 7 תחנות תת קרקעיות  •

החלו עבודות קבלן הגמרים בתחנות  •
סיום ביצוע המסילה התורכית ותחנת אליפלט  •

הושלמה בניית המנהרות לאורך התוואי )למעט מנהרה 8(  •
ביצוע הקופסאות הפנימיות  •

תחילת עבודות קבלן הגמרים בתחנת אם המושבות  •
תחילת ביצוע ביסוס האולם התת קרקעי בתחנת קרית אריה  •

כניסה לביצוע לאורך כל המקטע )8.5 ק"מ( ע"י קבלן אינפרא 1  •
נמסרו לקבלן המערכות כ- 4.2 ק"מ ו- 5 חדרים טכניים  •

כניסה לביצוע מקטע נוסף לאורך ציר ז'בוטינסקי  •
המשך ביצוע עבודות בחדרים הטכניים- אורלוב ובילינסון  •

נמסרו 1.4 ק"מ מתוך 4 ק"מ לקבלן המערכות  •

מסילות בדיפו אוגוסט 2019 ביאליק יולי 2019אלנבי ינואר 2019

תחנת אליפלט מאי 2019תחנת בילינסון מאי 2019
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2019

הקו הסגול
ביצוע עבודות אינפרא 1 ברחוב ארלוזורוב בתל אביב  •

הקו הירוק
ביצוע עבודות אינפרא 1 בשלושה תתי מקטעים בחולון ובראשון לציון  •

מערכות
הנחת מסילות בדיפו, במנהרות ובתוואי העילי של הקו האדום  •

השלמת התקנות מערכות החשמל בתחנת המשנה בדיפו  •
השלמת התקנת ציוד המערכות הרכבתיות במבנה תחזוקה כבדה בדיפו  •

השלמת התקנות מערכות החשמול העילי והאיתות עבור מסילת המבחן בדיפו  •
השלמת מבדקי הרכבת בסין עבור שני הקרונות הראשונות  •

השלמת מבדק 5000 ק"מ לשני הקרונות הראשונים  •
כניסה לפס ייצור רציף  •

הגעת שני הקרונות הראשונים לדיפו  •
השלמת התקנת מערכות האיתות בשני הקרונות הראשונים ותחילת התקנות של מערכות האיתות בקרונות     •

       בפס הייצור
השלמת מבדקי מערכות האיתות בסין  •

השלמת התכנון המפורט של מערכות האיתות בקו  •
הקמת מקטע אבטיפוס במקטע העילי  •

מנהרות הקו האדום אוגוסט 2019
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2019

תכנון

הקו הירוק
הושלם תכנון מפורט לביצוע ב-7 תתי מקטעים, 2 בתל אביב, 2 בחולון, 3 בראשל"צ.  •
נחתם חוזה וניתן צו התחלת עבודה לקבלן DB לעבודות המנהור וקופסאות התחנות.  •

פורסם מכרז DB לעבודות אינפרא 1 בתת מקטע אבן גבירול צפון, מגשר הירקון עד ש"י עגנון, תל אביב.  •
פורסם מכרז PPP לעבודות אינפרא 2.  •

הקו הסגול
הושלם תכנון מפורט לביצוע ב-3 תתי מקטעים, 2 בתל-אביב ו-1 ברמת-גן  •

פורסמו 2 מכרזי DB לעבודות אינפרא 1 בתחום רמת גן בדרך אלוף שדה וגשר מעל כביש 4, וכן בשיקוע רפאל איתן.   •
אושרו בממשלה תת"ל 70 ב' + 70 ג' והוגשה תת"ל 70 א' 1  •

פורסם מכרז PPP לעבודות אינפרא 2   •

קווי המטרו
הגשת דו"ח תיאום רשויות וחברות תשתית.  •

התקיים דיון בות"ל בחלופה נבחרת של תוואי קווי המטרו והוכרז על הכנת תכנית לפי סעיפים 77/78  לחוק   •
       התכנון ובניה.

עמידה בתנאי סף של 4 תכניות קווי המטרו.  •

רחוב שמחה ארליך בחולון, דצמבר 2019 שדרות ירושלים בחולון, דצמבר 2019הגעת הקרונות הראשונים נובמבר 2019

הדמיה הקו הירוק בכיכר קוגל חולון ארלוזורוב, יולי 2019
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עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 2020

ביצוע
הקו האדום

השלמת הקופסאות הפנימיות בכל התחנות  •
ביצוע עבודות קבלני הגמרים בכל התחנות - התקנת מעליות ודרגנועים, מיזוג אוויר, צבע וחיפויים  •

המשך ביצוע הקופסאות הפנימיות בתחנות   •
סיום ביצוע מנהרה תפעולית מס' 8  •

סיום ביצוע אולם הנוסעים התת- קרקעי של תחנת קרית אריה  •
סיום ביצוע מאגר המים וחדר גנרטורים בדיפו  •

מסירת כלל המקטעים במקטע העילי בת ים יפו לקבלן המערכות  •
מסירת כלל המקטעים במקטע העילי פתח תקווה לקבלן המערכות  •

השלמת חדרים טכניים בילינסון ואורלוב  •

הקו הסגול
ביצוע עבודות אינפרא 1 ב-15 תתי מקטעים נוספים  •

הקו הירוק
ביצוע עבודות אינפרא 1 ב-15 תתי מקטעים נוספים  •

מערכות
אישור קבלת 20 קרונות לאחר גמר בדיקות  •

הגעת 50 קרונות במצטבר לדיפו  •
השלמת התקנת עמדות מפעיל למערכת האיתות  •
השלמת התקנת מערכת האיתות במרכזי הבקרה  •

השלמת FAT לתוכנת האיתות  •
התקנות מערכת האיתות בחניון הרכבות  •

התקנות מערכות האיתות בחדרים הטכניים במקטע העילי  •
התקנות ציוד האיתות לאורך המסילה במקטע הדרומי  •

השלמת התקנת ציוד איתות על גבי 12,000 מטרים של מסילה במנהרות  •
סיום תכנון מפורט של כל מערכות הקו האדום מערכות חשמל  •

השלמת הכנסת ציוד מתח גבוה בתחנות התת-קרקעיות  •
השלמת התקנות מערכת החשמל בחדר הטכני הראשון  •

השלמת הנחת כלל המסילות בתוואי הקו ובדיפו  •
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תכנון

הקו הירוק
השלמת תכנון מפורט ב-15 תתי מקטעים בתחום תל-אביב חולון, ראשל"צ והרצליה  •

תכנון מפורט של קבלן DB למנהור וקופסאות התחנות  •
פרסום 4 מכרזי DB לעבודות אינפרא 1  •

פרסום מרכז כמויות לעבודות אינפרא 1 מקטע צפוני מערבי )צפון ת"א- הרצליה(  •
הכרזה על זוכה במכרז ה-PPP לעבודות אינפרא 2  •

הקו הסגול
השלמת תכנון מפורט בכביש 461, עבודות עפר בדיפו ו-12 תתי-מקטעים בתחום תל-אביב ורמת-גן  •

השלמת תכנון מפורט של קבלן DB במכרז שיקוע רפאל איתן ברמת גן, ועבודות מוקדמות במכרז מקטע   •
       אלוף שדה ברמת גן.

פרסום מכרז DB לביצוע אינפרא 1 לאורך דרך 461  •
פרסום 2 מכרזי כמויות: שיקוע מתחת לדרך מס' 40, גשר ההגנה והכרזה על זוכה  •

הכרזה על זוכה במכרז ה-PPP לעבודות אינפרא 2  •
אישור בממשלה של תת"ל 70 א' 1   •

קווי המטרו
דיון להפקדת תכניות הקווים במליאת הות"ל  •

הפקדת התכניות בפועל  •
החלטה על אישור התכניות  •

עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 2020
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נתונים כספיים לשנת 2019

201920182017הכנסות
 הכנסות בגין עבודות הקמה

2,241,763 3,403,566₪ 4,073,079₪ ₪)פיתוח + שוטף(

201920182017הוצאות

2,147,591 3,301,742₪ 3,946,927₪ ₪עלות העבודות

92,032 ₪ 100,552 125,237₪ ₪הוצאות הנהלה וכלליות

* כל הסכומים באלפי ש˝ח
* נתונים מתוך הדוחות התקופתיים לשנת 2019
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חוברות ועלוני מידע לציבור שהופצו במהלך 2019

www.nta.co.il | פניות הציבור: 4575*

הרכבת הקלה
עומסי התנועה ובעיות החניה במטרופולין עולים לנו הרבה זמן והרבה 
כסף, שלא לדבר על זיהום אוויר. בכל העולם כבר יודעים שהמענה 
הנכון ביותר לבעיות אלה תחבורה ציבורית. המטרה היא לא להילחם 

בפקקים, אלא לספק חלופה איכותית ויעילה לרכב הפרטי. 
הרכבת הקלה נחשבת לאמצעי התחבורה הנגיש והנעים ביותר להתניידות 
במרחב העירוני. היא נוחה, מדויקת, שקטה וידידותית לסביבה. הדלתות 
הרחבות מאפשרות כניסה ויציאה מהירה של נוסעים רבים, והרציף 
מאפשר נגישות מלאה לעגלות ילדים, לקשישים ולבעלי צרכים מיוחדים. 
הרכבת הקלה בירושלים הביאה לירידה של עשרות אחוזים ברמות זיהום 
האוויר והרעש בדרך יפו. היא גם הביאה איתה לעיר אווירה חדשה, 
ותרמה לטיפוח העיר, לעליית ערך הנדל"ן ולפריחת העסקים. במובן 

זה, התועלת שלה היא הרבה יותר מתחבורתית.
באותו האופן - תתרום גם הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב לשדרוג 

משמעותי באיכות החיים של תושבי המטרופולין.

 NTA_Israel | נת"ע 

קשרי קהילה לשירותכם 
אנחנו כאן, זמינים לכם לאורך כל הדרך, למענה על כל שאלה ולסיוע 

בפתרון בעיות. נדאג ליידע אתכם על העבודות הצפויות באמצעות עלונים 
בתיבות הדואר ובאתר האינטרנט של נת"ע. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו 

בפייסבוק ובאינסטגרם ולהירשם לקבלת עדכונים שוטפים.

www.nta.co.il | פניות הציבור: 4575*
 NTA_Israel | נת"ע 

הדמיית הקו הירוק ברחוב סוקולוב

הדמיה הקו הירוק בכיכר קוגל 

מתחילים
בעבודות להקמת 

הקו הירוק
עלון מידע לתושבים ובעלי עסקים

www.nta.co.il | פניות הציבור: 4575*
 NTA_Israel | נת"ע 

קשרי קהילה לשירותכם 
אנחנו כאן, זמינים לכם לאורך כל הדרך, למענה על כל שאלה ולסיוע 

בפתרון בעיות. נדאג ליידע אתכם על העבודות הצפויות באמצעות עלונים 
בתיבות הדואר ובאתר האינטרנט של נת"ע. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו 

בפייסבוק ובאינסטגרם ולהירשם לקבלת עדכונים שוטפים.

www.nta.co.il | פניות הציבור: 4575*
 NTA_Israel | נת"ע 

מתקדמים 
בעבודות
האדום הקו 

הקמת המסילות 
בשדרות ירושלים
עלון מידע לתושבים ולבעלי עסקים

תושבים ובעלי עסקים יקרים,
חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) מתקדמת בעבודות להקמת 

רשת קווי רכבת קלה במטרופולין תל-אביב.
המטרה: מערכת תחבורה ציבורית יעילה ומתקדמת, שתשדרג את 

איכות החיים ואת איכות הסביבה בגוש דן.
העבודות לביצוע הקו האדום בעיצומן, ומתקדמות על פי לוחות 
הזמנים - לקראת הפעלת הקו באוקטובר 2021. במקביל, נערכת 

נת"ע להתחיל בביצוע שני קווים נוספים: הקו הירוק והקו הסגול.

הקו הירוק
אורך הקו: 39 ק"מ • 
מספר תחנות: 62 • 

הקו הירוק ייסע משולי העיר ראשון לציון וחולון עד הרצליה, דרך 
מרכז תל-אביב, עם שלוחה לאוניברסיטת תל-אביב ולרמת החייל. 
הוא יצטלב עם הקו האדום בתחנת קרליבך וייפגש עם הקו הסגול 
בתחנות לוינסקי ובצומת אבן גבירול - ארלוזורוב. בנוסף, הקו יהיה 
מקושר לתחנות רכבת ישראל משה דיין בראשון לציון, צומת חולון 

ואוניברסיטת תל-אביב.
לאורך רוב התוואי ייסע הקו הירוק במפלס הרחוב, לצד תנועת כלי 
הרכב, ויקבל העדפה ברמזורים. במרכז תל-אביב, במקטע שבין 
 רחוב לוינסקי לרחוב נורדאו (ציר אבן גבירול), הוא ייסע במנהרה

שלאורכה יהיו 4 תחנות תת קרקעיות.
הקו צפוי לשרת כ-250 אלף נוסעים מדי יום.

העבודות בשטח
הקמת קו רכבת קלה בלב המטרופולין מחייבת עבודות תשתית נרחבות 
בסמיכות לאזורי מגורים ועסקים, וכרוכה בשינויים בהסדרי התנועה. 
חברת נת"ע מתחייבת למזער ככל שניתן את ההפרעה לשגרת החיים 

של תושבי המטרופולין.
העבודות יבוצעו באופן מדורג במקטעים לאורך התוואי. בשלב 
הראשון, שימשך מספר חודשים בכל מקטע, נטפל בתשתיות המים, 
החשמל והתקשורת ונעתיק אותן לשולי הדרך, על מנת לפנות מקום 
לתוואי הרכבת. בשלב השני נקים תעלות בהן יותקנו מערכות הרכבת 

ומעליהן המסילות. 

לאורך תקופת הביצוע יישמרו מעברי הולכי הרגל והגישה לעסקים• 
אזורי העבודה יגודרו באופן בטיחותי, עם פתרונות אקוסטיים • 

במידת הצורך
נציגי נת"ע יהיו זמינים בשטח למענה לפניות תושבים ועסקים• 
לעסקים יינתן מענה לצרכי פריקה וטעינה ויוצבו שלטי הכוונה• 

הקו האדום: מפתח-תקווה, דרך בני ברק, רמת-גן, תל-אביב-יפו 
עד בת ים

הקו הירוק: מראשל"צ וחולון דרך מרכז תל-אביב עד הרצליה, עם 
שלוחה לרמת החייל

הקו הסגול: מצומת הטייסים דרך רמת-גן ללב תל-אביב, עם שלוחה 
לאוניברסיטת בר-אילן
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מערכת תחבורה עתירת נוסעים 
במטרופולין תל אביב

תושבים ובעלי עסקים יקרים,
חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) מתקדמת בעבודות להקמת 

רשת קווי רכבת קלה במטרופולין תל-אביב. 
העבודות לביצוע הקו האדום מתקדמות על פי לוחות הזמנים לקראת 
הפעלת הקו באוקטובר 2021. העבודות לקראת הנחת המסילות כבר 
מתבצעות בדרום שדרות ירושלים, ובקרוב יחל הביצוע במקטעים 

שבין רחוב ארליך לבין רחוב קויפמן. 
העבודות מחייבות שינויים נרחבים בהסדרי התנועה והחניה בסביבה. 
אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות, ועושים את מירב המאמצים 

לצמצם את ההפרעות ככל הניתן. 

בעוד שנתיים וחצי, תנוע לאורך השדרה רכבת קלה, חדישה 
ושקטה, שתשרת מרכזי תעסוקה ומגורים בכל גוש דן. התושבים, 
בעלי העסקים ולקוחותיהם ייהנו ממרחב ציבורי שוקק חיים, מחודש 

ומתקדם, כראוי לשדרות המרכזיות וההיסטוריות.

כך יתבצעו העבודות
העבודות יבוצעו בשני שלבים. בשלב הראשון יבוצעו עבודות הכנה 
למערכות החשמל והתקשורת, מבנה המסילה ועבודות פיתוח. 
בשלב השני יונחו המסילות ויותקנו מערכות החשמל והאיתות. 
בנוסף ובמקביל, יתבצעו עבודות לחיזוק מערכת הניקוז בשדרה, 
וכן עבודות לחידוש פני הרחוב וריצופו מחדש, בהתאם לתכניות 

העירייה.

בטיחות ונגישות – לאורך כל תקופת העבודות יישמר מעבר בטוח 
ונוח להולכי רגל, לבתים ולעסקים. הטיפול בכניסות יבוצע באופן 

נקודתי ובתיאום מלא עם התושבים ובעלי העסקים.
הטיפול בעצים – מאמץ רב הושקע בשימור מרבי של העצים 

בשדרה, לרבות עבודות להגנה על שורשי העצים.
פריקה וטעינה - לנוחיות העסקים הוסדרו מפרצי פריקה וטעינה 

ברחובות החוצים לאורך השדרה.
תחבורה ציבורית - קווי האוטובוס יוסטו לצירים חלופיים. לפרטים 

על מיקומי התחנות החדשים פנו למוקד כל קו 8787*.
 שאטל - לנוחיות התושבים יופעל שאטל חינמי על ידי עיריית 

תל-אביב-יפו, שינוע באופן מעגלי בקרבת שדרות ירושלים. 
שבילי אופניים – יסומנו שבילי אופניים במרכז השדרה, מדרך 

שלמה עד רחוב נס לגויים.

קשרי קהילה - צוות ההסברה שלנו זמין לשירותכם. ניתן לפנות 
דרך מוקד נת"ע 4575*

חידוש פני השדרה
עומסי התנועה ובעיות החניה במטרופולין עולים לנו הרבה זמן והרבה 
כסף, שלא לדבר על זיהום אוויר. בכל העולם כבר יודעים שהמענה 
הנכון ביותר לבעיות אלה היא תחבורה ציבורית. המטרה היא לא 
להילחם בפקקים, אלא לספק חלופה איכותית ויעילה לרכב הפרטי.
הרכבת הקלה נחשבת לאמצעי התחבורה הנגיש והנעים ביותר 
לנסיעה במרחב העירוני. היא נוחה, מדויקת, שקטה וידידותית 
לסביבה. הדלתות הרחבות מאפשרות כניסה ויציאה מהירות של 
נוסעים רבים, והרציף מאפשר נגישות מלאה לעגלות ילדים, לקשישים 

ולבעלי צרכים מיוחדים. 

הרכבת הקלה בירושלים הביאה לירידה של עשרות אחוזים ברמות 
זיהום האוויר והרעש ברחוב יפו. היא גם הביאה איתה לעיר אווירה 
חדשה, תרמה לטיפוח פני הרחוב, לעליית ערך הנדל"ן ולפריחת 
העסקים. במובן זה, התועלת שלה באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים, 
ולא רק בתחבורה. באותו האופן, תתרום גם הרכבת הקלה בשדרות 

ירושלים לשדרוג משמעותי באיכות החיים. 

 תחנת
שלמה

 תחנת
ארליך

 תחנת
בן צבי

שביל אופניים מדרכה

עלון מידע לתושבים ובעלי עסקים הקו הירוק

עלון מידע לתושבים ובעלי עסקים הקו האדום

עלון מידע לתושבים ובעלי עסקים הקו הירוק

עלון מידע לתושבים ובעלי עסקים הקו האדום
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חוברות ועלוני מידע לציבור שהופצו במהלך 2019

איגרת צומת שנקר - פתח תקווה

עבודות בלוך - ויצמן

משה דיין - חיים ברלב - חולון

www.nta.co.il

 NTA_Israel  | *4575 106

08-6388610 303 ofir@bncr.co.il

-

05:00 21:30 27-28.11.19

 •

 • 

 •

WAZE

   

www.nta.co.il

 NTA_Israel  | *4575 106

adir@bncr.co.il
08-6388610 103

05:00 21:00 20.11.19

 •
 •
 •

21.11.19
 •

 •

WAZE

 
 

www.nta.co.il

 NTA_Israel  | *4575

17:00 07:00 09-10.12.19 

09.12.19
 •
 •
 •
 •
 •

10.12.19
 •
 •
 •

WAZE

08-6388610 226 hadar@shiluvimcr.com
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דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע
שנת 2019

2019

21פניות שהתקבלו מטעם חוק חופש המידע

10פניות ששולמה אגרה והחל טיפול

11פניות שלא שולמה אגרה והחל טיפול

0פניות שלא טופלו כיוון שלא שולמה אגרה

13פניות שנענו באופן מלא

8פניות שנענו בשלילה או שנענו חלקית

פניות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף 7 לחוק )בהתאם לתקנה 7( 3 )לתקנות(:

18שנענו לפי סעיף ב' )בתוך 30 ימים

3שנענו לפי סעיף ג' )בתוך 60 ימים(

מס' העתירות שהוגשו על החלטות הממונה )בהתאם לתקנה 7( 4 
0)לתקנות(

200סך אגרות ששולמו בש"ח


