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דבר הממונה על יישום חוק חופש המידע
חוק חופש המידע ,התשנ"ח ( 1998להלן" :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  ,2009לצד 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  2021במסגרת 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 www.nta.co.il :ובעמוד
הפייסבוק שכתובתוhttps://www.facebook.com/NTAIsrael :

בברכה,

מיכל רוזן מאיר
הממונה על חוק חופש המידע
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מבנה ארגוני כללי

מנהל מנהלת
היערכות למטרו

יו"ר דירקטוריון
יועץ משפטי
ומזכיר החברה
מנכ"ל

משנה למנכ"ל
קו סגול

סמנכ"ל
התקשרויות

סמנכ"ל
איכות
וחדשנות

משנה למנכ"ל
קו ירוק

סמנכ"ל
משאבים

משנה למנכ"ל

סמנכ"ל
תנועה

סמנכ"ל
כספים

סמנכ"ל
הנדסה

סמנכ"ל
מערכות
וטכנולוגיות

*התפקידים נכתבו בלשון זכר ,אך מופנים לגברים ונשים כאחד
*המבנה הארגוני נכון לשנת 2021
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סמנכ"ל הפעלה
ושירות

סמנכ"ל
ביצוע

בעלי תפקידים בכירים בחברה נכון לסוף שנת 2021
רם בלינקוב – יו"ר הדירקטוריון
חיים גליק – מנכ"ל
קרן זוהר – משנה למנכ"ל
איתמר גולדברגר  -סמנכ"ל ביצוע
יובל ברק – סמנכ"ל הנדסה
גלי גלט שמחי  -סמנכ"ל איכות וחדשנות
אפי כליפה  -סמנכ"ל מערכות וטכנולוגיות
חיים לוי  -סמנכ"ל התקשרויות
עינת פלדמן  -סמנכ"לית תנועה
אודי קפלנסקי – סמנכ"ל הפעלה ושרות
איה אדרי עמרם  -סמנכ"לית כספים
נועם כהן – סמנכ"ל משאבים
שלמה ששון רייך – יועץ משפטי
מאיר שמרה – מנהל מנהלת היערכות למטרו
אבי פירסט – דובר החברה
ענת טוקר – משנה למנכ"ל קו ירוק
דן ארי – משנה למנכ"ל קו סגול
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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'  2569מיום  ,12.12.10בדבר קידום פיתוחה של מערכת להסעת המונים במטרופולין
תל אביב וביצוע הקו האדום ,הופקד ביצועו של הפרויקט בידי חברת נת"ע.
בהתאם להחלטת הממשלה מס'  1838מיום  ,11.08.16בדבר 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 שלושה 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  5ערים :בת–ים ,תל-אביב–יפו ,רמת גן ,בני ברק ופתח תקווה .אורכו של הקו 24
ק"מ ,מתוכם  12ק"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  4.5ק"מ בתוואי תת קרקעי ,ולאורכו  62תחנות ,מתוכן  4תחנות 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 תשע רשויות מקומיות :תל אביב ,רמת גן ,גבעתיים ,גבעת שמואל ,יהוד-מונוסון ,קריית אונו ,אור
יהודה ,דרום השרון וחבל מודיעין .אורך הקו כ 29-ק"מ ולאורכו  46תחנות במפלס הקרקע .בשלב זה מבוצעים
מתוך התוואי כולו  27ק"מ ו 43-תחנות וכן מקודם תכנון להשלמת הקו.
קווי מטרו
קו  - M1קו 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  - M2קו 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  - M3קו 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  3ולמתחם תחנת
רכבת ישראל .אורך הקו כ 39-ק"מ וכ 25-תחנות.
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מענה החברה ודרכי התקשרות
המוקד הטלפוני של חברת נת"ע פעיל  6ימים בשבוע ,מיום ראשון בשעה  7:00ועד יום שישי בשעה  14:00בצהרים.
ניתן לפנות לפניות הציבור בדרכים הבאות:
• מענה טלפוני במספר *4575
• תיבת צור קשר באתר נת"ע בכתובת www.nta.co.il
• בדואר לכתובת :הרוקמים  26מגדלי עזריאלי חולון ,בניין  ,Aקומה  ,9מיקוד 5885849
• הממונה על יישום חוק חופש המידע :מיכל רוזן מאיר
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2021
הישגים מהותיים בשנת :2021
•
•
•
•
•
•
•

מכרז  - PPPליווי כלל הליך בחירת הזוכה .מכרז ( PPPסגול ,ירוק)
מכרז  - PPPבדיקה פיננסית של  10ההצעות שהוגשו למכרז .מכרז ( PPPסגול ,ירוק)
גיבוש אומדן להארכת הקו האדום
ליווי הצד הכלכלי במכרזים מרכזיים – מכרז האבטחהNM , LM ,
הטמעת פורטל הספקים
חניכת חברת בקרה חדשה
אפיון מערכת שכר ונוכחות

מנהלת המטרו
•
•
•
•
•
•

איוש השדרה הניהולית הבכירה ובעלי תפקידים נוספים במנהלת
אישור  2תוכניות סטטוטוריות בות"ל וסיום שמיעת ההתנגדויות ל  2התוכניות הנוספות
הוצאת צה"ע לזוכים במכרז תכנון מתחמי התחבורה המשולבים
פרסום  PQלמכרז לבחירת מנהלי קווי המטרו
הוצאת צה"ע לזוכים במכרזי הניהול ואיתור תשתיות בתוואי המטרו
הכרזה על זוכה במכרז מנהל רשת המטרו

מערכות
• מערכות בתוואי עילי
• גמר עבודות מסילה
• עבודות חיפוי בפורטלים
• גמר פריסת רשת חישמול עילית להנעת הרכבת ()OHLE
• התקנת מבני התחנות העיליות
• התקנת מע' מתח נמוך ,תקשורת וכירטוס בתחנות עיליות
• התקנת מע' האיתות ומע' העדפה ברמזורים בתוואי המסילה
• תחילת נסיעות ובדיקות הרצה במקטע המזרחי
• מערכות בתוואי הת"ק
• גמר הנחת מסילה
• התקנת מערכות ופריסת כבילת תקשורת וחשמל במנהרה
• התקנת מערכות ופריסת כבילה בתחנות הת"ק
• התקנת מערכות האיתות ,הבקרה והתקשורת בתחנות הת"ק
• בדיקות התקנה ליח' הקצה ,תחילת בדיקות פונקציונליות למערכות
• דיפו
• גמר הנחת המסילה
• גמר פריסת רשת חישמול  OHLEלהנעת הרכבות
• שיפורים והתקנות במבני הדיפו ,ותחילת בניית מבנים יעודיים – חדרי איתות ,מבנה שטיפה ועוד
• הקמה מרכז הבקרה ומרכז המידע וחיבורם לקו האדום
• הנחת מסילה ותשתית למערכות בתחנת קרית אריה
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2021
תכנון וביצוע
הקו האדום
 .1השלמה של כ 90%-מעבודות קבלני הגמרים בתחנות התת קרקעיות
• עבודות קבלני הגמרים בתת"ק
•  TVF-Tunnel ventilation fanמפוחים
• צ'ילרים בקומה הטכנית
• מסנני אב"כ
 .2השלמת התקנות דרגנועים בתחנות התת"ק
 .3תחנת אם המושבות

צ'ילרים בקומה הטכנית

 .4תחנת אלנבי
• קומת כירטוס
• כניסה דרומית לתחנה
 .5תחנת ביאליק
• מעבר בין קומת כרטוס לקומת הרציף
• קומת הרציף
• קומת כרטוס
 .6שד' ירושלים  -תל אביב יפו
• נפתחה לציבור לאחר כשנתיים וחצי של עבודות פיתוח
• הפיכת השדרה למדרחוב שוקק חיים
• עבודות פיתוח נופי מלא לאורך כל הרחוב מדלת לדלת
• סלילת שבילי אופניים
• מסירה לעיריית תל אביב במהלך רבעון ראשון 2022

השלמת התקנות דרגנועים בתחנות

 .7השלמת הנפת גשר אם המושבות פתח תקווה
 .8נסיעת מבחן  -הקו האדום
 .9עמידה באבן דרך גמר התקנות של קבלן מערכות
• מכונות כרטוס
• תחנה עילית  -קוממיות
• ולידטורים למעבר מהשטח הציבורי בתחנה
שד' ירושלים – תל אביב יפו
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2021
תכנון וביצוע
הקו הסגול
• גיוס עובדים
• הכנסת קבלנים למרבית המקטעים  17/23ציר אלוף שדה,
צומת שיבא ,רחוב בן יהודה גשר ההגנה ,שיקוע כביש 40
• עבודה אינטנסיבית על כל התוואי
• פינוי כפר שלם
• הכרזה על זכיין ( PPPפורסם בינואר  - 2022שפיר)CAF ,
• עבודה אינטנסיבית מול חברות התשתית (חח"י ,פרטנר ,הוט,
סלקום ,בזק ,תש"ן ,קצא"א)
• הגיית תוכנית "חשמל תחילה"
• חתירה להשלמת מקטעים למסירה לזכיין

ציר אלוף שדה

גשר ההגנה
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2021
תכנון וביצוע
הקו הירוק
ניהול פרוייקט במאקרו:
• ניהול ממשקים ותפרים
• הקמת חטיבת קו ירוק
• ניהול הסכמים ומנגנוניי גבייה
• שיפור הליכי תכנון ובקרה
• שיפור כלי ניהול
• אסטרטגיית מכרזים
ניהול פרוייקט במיקרו:
• פניות הציבור
• מעקב הוראות שינוי ומכרזים
• אכיפה בנת"צ
• היערכות חורף ואירועים מיוחדים ודיווחי שבר
• שולחנות עגולים מול רשויות
• אסטרטגיית מכרזים
בסוף שנת  ,2021כ 75% -מהקו היה בביצוע .תסירי כסף ,הסכמים ומספר הגשות תכנון ואפשר לצרף את השאר .חתירה
להשלמת מקטעים הנמסרים ראשונים לזכיין ,הערכות לכניסת ה ,PPPהסדרים מיוחדים מול חברות תשתית ,הסכמים
מול צד ג,
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2021
חטיבת הפעלה ושרות
• הערכות להפעלת הקו האדום על ידי המפעיל  -תבל:
• גידור תוכן תכנית ההפעלה מול מת"ח ,בניית תכנית ,סבב בקרה ,ואישור עיקר תכנית ההפעלה מול מת"ח
• כתיבת הוראות ההפעלה של המפעיל וביצוע מספר סבבי בקרה
• שינוי חקיקה בכל הנוגע להכשרת נהגים
• בנייה של תשתית הכשרת הנהגים – גיוס מדריכים ,בוחן ,כתיבת מערכי הדרכה ,בניית מערכת מעקב כשירות
אישית ,ניהול הסמכות
• אישור בית הספר שנזן כבית ספר מסמיך למקצועות הנהיגה.
• הכשרת מדריכי נהגים
• גיוס  34עובדים והכשרה של מקצועות מרכז הבקרה
• הערכות לבקרה על מדדי השירות של המפעיל ומתחזקי הקו האדום
• הערכות לקווים הירוק והסגול:
• ניהול הכנת מכרז מפעיל לקווים ירוק וסגול
• התקשרות עם חברת  SISAלקווים הירוק והסגול
• השתלבות בבדיקת הצעות

תחזוקה
• הקו האדום:
• הקמת האגף
• גיבוש תכנית בקרה לקראת מסירות של הקו לתבל ותחילת מימושה
• ליווי מקצועי ,הנחיה ואישור תכניות למחלקות התחזוקה וההנדסה של תבל ,ולגופי התחזוקה של הקבלנים
השונים.
• ביצוע סיורי בקרה בנכסים השונים לקראת קבלה
• ייזום של נושאים שלא היה להם מענה  -מכרז המכרסמים
• קווים ירוק וסגול:
• ליווי מכרז  PPPשל הקו הירוק והקו הסגול בהקשר לממשקי תפעול  -תחזוקה
• מטרו:
• ליווי פרוגרמת הקמת פרויקט המטרו בצד התחזוקתי
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2021
אגף בטיחות באש
•
•
•
•

•
•

כתיבת מתווה אישורים מוסכם מול כב''ה ומשרד התחבורה לקבלת אישורים להפעלה  -הכנת מתווה אישורים ארצי
לרק''ל בשיתוף מת''ח וכבאות המקבע את סוגי האישורים הנדרשים בהיבטי בטיחות אש בכל מבנה ולכל מערכת
תוכניות סידורי בטיחות אש  -בדיקת כל תוכניות בטיחות האש לרבות תחנות ,מנהרות  ,TTRודיפו למצב סופי ואישורן
מחדש מול הכבאות
אפיון והקמת מסכי מערכת ה FSS-לניהול ושליטה באירועי אש
תיאום ואישור תפיסת הפעלה לניהול אירוע חירום
• גיבוש תפיסת הפעלה מבצעית של כב''ה בניהול אירוע חירום
• קביעת כשירויות צוות רק''ל ,משימות נדרשות מהצוות ואופן פריסתו בקו
• הכשרות והדרכות כב''ה
הדרכות כבאים ( 5תחנות כיבוי) על הקרונות ועל תחנות תת-קרקעיות
הכנת תוכנית אימונים ומתווה תרגילים מוסכם בקו מול כב"ה

אגף אבטחה וחירום
•
•
•
•
•

עידכון תפיסת האבטחה לקו האדום ואישרורה על ידי משטרת ישראל.
תיקנון תפקיד הבודק הבטחוני הבכיר במערך האבטחה של קווי הרק"ל לרבות מסלול הכשרה והסמכה
גיוס מנב"ט ראשי והקמת אגף האבטחה והחירום בנת"ע.
אישור תפיסת "טיפול בחפץ חשוד" בקו האדום (תת"ק ו )AGאל מול מערך החבלה במשטרת ישראל.
פרסום מכרז האבטחה לקו אדום ,בחירת זוכה ותחילת התארגנות – גיוס מטה.

אגף בטיחות ובטחון בהקמה
• קיום שגרת ניהול בטיחות בכל הפרויקטים – בכל האתרים:
• ביקורים בכל אתר לפחות אחת לרבעון
• ביצוע מבדקי בטיחות באתרים
• פיתוח יישומון בטיחות בעבודה – הטמעת מערכת ניהול ובקרת התנהגויות בטיחות
• פרסום לקחים עיקריים חוצי פרויקט פעמיים בשנה
• ישיבות בקרה דו-חודשיות עם הקבלנים בכל האתרים
• קיום תחקירים לאירועי בטיחות
• הצגת תמונת מצב בטיחות להנהלה
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עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 2022
תכנון וביצוע
•

אבני דרך עיקריות לשנת  2022בקו האדום
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

התחלת בדיקות מערכות משולבות במנהרות
השלמת בדיקות אינטגרציה  SITוקבלת אישור מכון התקנים –  System integration testמערכות ביצוע
השלמת מסירות מקטעים  2-7במקטע העילי דרומי של הקו
אישור מסמכי ( IRNלמעט תחנות עיליות) Installation release notice
גמר בדיקות רטורופיט לקרונות –  90סה"כ
דיפו – קבלת טופס  4על חלק ממבני הדיפו ותחילת מסירה
למפעיל
השלמת בדיקות מערכות משולבות של כלל מערכות
( SITשל מערכות)
קבלת אישור איכלוס – תחנות הקו
קבלת רישוי עסקים
השלמת קבלת אישור איכלוס
השלמת מסירה למפעיל
פתיחת שיקוע קרליבך לציבור ומסירה לעת"א
השלמת בדיקות שלב Test Run 6
השלמת מסירות של מקטעים  11-17/ 18-22 / 8-10לעירייה ,מקטע דרומי עילי
סיום הרצות לכלל קרונות  100ק"מ
קבלת רישיון עסק
קבלת אישור עסק
חשבונות סופיים
גמר הרצות לכלל הקרונות  200ק"מ
הגשת תוכנית ההפעלה למשרד התחבורה
הפעלת מסחרית של הקו 30/11
הגעת  20קרונות נוספים לישראל

•

הקו הסגול
•
•
•
•
•
•
•

אישור מסמך ייזום ותוכנית תפעולית של הקו מול אגף רכבות במת"ח
קבלת תכנון מוקדם אינפרה  2מהזכיין.
השלמת תכנון מפורט אינפרה  2מול הזכיין
ביצוע תוכנית "חשמל תחילה"
הסטות תח"צ בת"א  -השלמת תכנון וביצוע חבילות
'3DP4, DP
הסדרי תנועה משמעותיים במטרופולין ת"א
המשך סגירות הרמטיות ברחוב בן יהודה והכנות לסגירה הרמטית של רחוב אלנבי
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עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 2022
תכנון וביצוע  -המשך
•

הקו הירוק
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ניהול באפרים ומסירות
תכנית עבודה
תקציב
התאמות בכוח אדם
הערכות לPPP -
שדרוג  - BIפאנל שליטה
• תנועה
• שינויים הנדסיים
• פניות הציבור
• טיוב מעקב ובקרה
• תקציבים
• סיכונים
• לו"ז ותוכנית עבודה
מיסוד שולחנות עגולים
• תנועה
• מתכננים
• רשויות מקומיות
• ניהול מקטע  3700עם עת"א
• ועדות היגוי :חולון ,עת"א ,הרצליה
ניהול חברות תשתית  -שיפור וייצוב תהליכי העבודה עם חברות תקשורת ותשתית
ניתוח וניהול ממשקים  -בין מקטעים ,תתי מקטעים ,קווים ותוכנית מטיגציה
הסכמים  -מעקב שוטף עד לחתימת ההסכמים
ניהול ומעקב שבועי הוראות שינוי
ניהול חסמים
ניהול סיכונים
ניהול ומעקב יומי ביצוע  -נוכחות צוותי קבלנים באתרים
סיורי נראות אתרים בשיתוף עם עת"א
הערכות לקראת זכיין אינפרא 2
דיון באסטרטגיית מכרזים
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עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 2022
• מנהלת המטרו
• קידום והטמעת תוצרי העבודה של מנהל הרשת
• השלמת התכנון המוקדם בשני קווי מטרו  M1-S+M3והמשך התכנון בקווים M1-N+M2
• אישור תוכניות המטרו בשני קווי מטרו M1-S+M3וקידום אישור תוכניות לקווי המטרו M1-N+M2
• המשך ייצוב המבנה הארגוני של מנהלת המטרו
• המשך תהליך המכרז למנהלי קווים והערכות להתנעת התכנון המפורט
• התנעת איתור תשתיות והמשך ביצוע קידוחים

מערכות
• גמר התקנות
• סככות שמירה בחלק מהתחנות העיליות
• שילוט בתחנות ולאורך הקו
• בדיקות
• בדיקות פונקציונליות למערכות ( )Stand Alone Testלאורך הקו ובתחנות
• בדיקות פונקציונליות של מערכות הדיפו ומרכזי הבקרה והמידע
• בדיקות סטטיות משולבות (אינטגרטיביות) של מערכות הבקרה עם מערכות המנהרה ,התחנות והמערכות
שלאורך המסילה
• בדיקות דינמיות ,כולל הרצת רכבות ובדיקות עומסים
• הרצה ובדיקה של תרחישים תפעוליים
• קבלת טפסי  4והרשאות אכלוס למתקני ומבני הקו האדום

תפעול
•

קו אדום
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

השלמת תכנית הפעלה והצגתה לאישור מת"ח לרבות הוראות ההפעלה
בניית תכנית ניהול בטיחות ( )SMSלפי דרישות הדירקטיבה האירופאית והוראות המנהל
גיוס והכשרה של עוד כ 100-נהגים
השתתפות ב T&C-בכל ההיבטים התפעוליים – נהיגה ,הפעלת מערכות ,מכרז בקרה
אישור תכנית  Trial Runותכנית היערכות המפעיל לחודשי ההפעלה הראשונים
בנייה של  Operational Safety Caseואישורו ע"י מת"ח
סגירת  Integrated Safety Caseעם סיום ההרצות ובקשת היתר הפעלה
ניהול המפעיל להקמת אתר אינטרנט ,אפליקציה לנוסעים ,מרכז שירות לקוחות
ניהול הוראות שינוי ומחלוקות
פרסום מכרז בקרה תפעולית ותחזוקתית

קווים ירוק וסגול  -היערכות לפרסום מכרז ההפעלה
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עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 2022
תחזוקה
• שנת בניין הכוח וייצוב מוכנות תחזוקתית של המערכת:
• אישור תוכניות התחזוקה למתחזקי הקו האדום  -תוכניות תחזוקה ,מבנה ארגוני ,חלקי חילוף ,הוראות ונהלי עבודה,
כלים ייעודיים ,צוותי עבודה ,מענה לאורך הקו וכד'...
• קיום מבדקי תחזוקה משמרת ומוכנות לנכסים קיימים :דיפו ,תחנות וכד'
•

קליטת רכבי התחזוקה על ידי המפעיל

•

בקרה להיערכות המפעיל לתחזוקה – ניהול המתחזקים ,הקמת גוף מסילות ,מנהרות ותחנות

בטיחות באש
•

ביצוע סיורי פיקוח עליון טרום מסירה בכלל הנכסים

• ליווי סיורי כבאות למסירה
•

איסוף מסמכים ובקרת תיעוד מסמכי המסירות במערכת ייעודית

•

מימוש תכנית ההדרכות ,האימונים ומתווה התרגילים ע"י כלל גורמי הכיבוי וההצלה

•

ליווי ובקרת בדיקות אינטגרציה בתווך התת קרקעי (מנהרות ותחנות) לרבות ניסוי באש

• הדרכות בטיחות אש למפעיל

אגף אבטחה וחירום
•

השלמת כלל הנהלים לרבות תיאום עם המפעיל

•

גיוס  170תקני מאבטחים ,הכשרה ,הפקת לקחים ועדכון התכנית ועוד כ 180-תקני בודקים (כ 500-עובדים)

•

גיוס עובדי מרכז בקרת הביטחון ,הכשרה והסמכה

•

כתיבת נהלים ותכניות אבטחה לשגרה וחרום לכלל נכסי הקו האדום

• סיום תכנון וביצוע בפועל של תרגילים מערכתיים בשת"פ עם כלל גורמי החירום

בטיחות ובטחון בהקמה
• מתן מענה לניהול פקחים בשלבי ה T&C-בקו האדום
•

העברת מרכז הכובד לקוים הירוק והסגול
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נתונים כספיים לשנת 2021

הכנסות
הכנסות בגין עבודות הקמה
(פיתוח  +שוטף)

הוצאות
עלות העבודות
הוצאות הנהלה וכלליות

2021

2020

2019

2018

₪ 4,766,177

₪ 4,405,275

₪ 4,073,079

₪ 3,403,566

2021

2020

2019

2018

₪ 4,596,513

₪ 4,258,524

₪ 3,946,927

₪ 3,301,742

₪ 169,317

₪ 146,071

₪ 125,237

₪ 100,552

* כל הסכומים באלפי ש˝ח
* נתונים מתוך הדוחות התקופתיים לשנת 2021
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חוברות ועלוני מידע לציבור שהופצו במהלך 2021

מרכז מסחרי אורנים בסמוך לאוניברסיטת בר אילן

* ההדמיה להמחשה בלבד

הרכבת הקלה
עומסי התנועה ובעיות החניה במטרופולין עולים לנו הרבה זמן וכסף
ומוסיפים לזיהום הרעש והאוויר .בכל העולם כבר יודעים שהמענה הנכון
ביותר לבעיה הוא תחבורה ציבורית .המטרה אינה להילחם בפקקים,
אלא לספק חלופה איכותית ויעילה לרכב הפרטי.

הכירו את מיכל ,נציגת קשרי קהילה מטעמנו,
שתהיה זמינה בעבורכם לאורך כל הדרך,
למענה על כל שאלה ולסיוע בפתרון בעיות.
מיכל תדאג ליידע אתכם על העבודות הצפויות
באמצעות  ,SMSדוא"ל ,עלונים ועוד.
לעדכונים שוטפים אודות העבודות אתם
מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו
בדוא"ל או SMSדרך מוקד פניות ציבור *4575
michal@shiluvimcr.com

Продолжается
строительство
Зеленой линии

מתקדמים
בעבודות להקמת
הקו הסגול

Информационный
буклет для
жительниц, жителей
и владельцев
предприятий

עלון מידע לתושבות ,לתושבים
ולבעלי עסקים

הרכבת הקלה נחשבת לאמצעי התחבורה הנגיש והנעים ביותר
להתניידות במרחב העירוני ,היא שקטה וידידותית לסביבה .הדלתות
הרחבות מאפשרות כניסה ויציאה מהירה של נוסעים רבים ,והרציף
מאפשר נגישות מלאה לעגלות ילדים ,לקשישים ולבעלי צרכים מיוחדים.

| www.nta.co.il

У вас есть еще
?вопросы
Знакомьтесь: Галь, наш
представитель по связям с
общественностью. Вы всегда можете
связаться с ним, и он ответит на
любые ваши вопросы и поможет
решить проблемы. Галь позаботится
о том, чтобы вы знали о предстоящих
работах. Он будет отправлять вам
СМС, электронные письма, буклеты и
.т. д
Чтобы получать текущие уведомления
о работах, зарегистрируйтесь в
нашем списке рассылки СМС или
электронных писем. Для этого
достаточно позвонить в контактный
центр *4575
gal@shiluvimcr.com
050-908-8740

Контактный центр: *4775

נת"ע | NTA_Israel

 | www.nta.co.ilפניות הציבור*4575 :
מפגש הרחובות לוינסקי-הר ציון בתל-אביב-יפו

Зеленая линия свяжет городские окраины Ришонле-Циона и Холона с центром Тель-Авива. Будет
построено также ответвление, идущее в направлении
Тель-Авивского университета и Рамат Ха-Хаяль.
Зеленая линия будет пересекаться с Красной линией
(на станции «Карлебах») и с Фиолетовой линией (на
– станциях «Левински» и «Перекресток Ибн-Гвироль
Арлозоров»). Линия будет иметь выходы на станции
Израильских железных дорог в Ришон-ле-Ционе, на
перекрестке Холон и в Тель-Авивском университете
Строительство трамвайной линии в центре
оживленной городской агломерации требует создания
разветвленной сети инфраструктур рядом с жилыми
домами и предприятиями сферы услуг и неизбежно
связано с изменением порядка уличного движения.
Компания НЕТА постарается по возможности свести
к минимуму изменения в привычном образе жизни
горожан

| www.nta.co.il

| NTA_Israel

Контактный центр: *4775

נת"ע | NTA_Israel

* ההדמיה להמחשה בלבד

*Макет представлен исключительно для наглядности

עלון מידע לתושבים ובעלי עסקים הקו הסגול

יש לכם עוד שאלות?
פיר הרצל בקו האדום

פיר שילוח

 מבנה תת־קרקעי שממנו ישוגרו המכונות לכרייתהמנהרות ( .TBM (Tunnel Boring Machineהמבנה בצורת קופסה
חלולה ללא תקרה ,הבנוי מקירות בטון .קורות פלדה אופקיות ,תומכות את
קירותיו ההיקפיים כנגד לחץ הקרקע והמים .לאחר גמר הקמת המנהרות,
ישמש הפיר כמפלג של מערכת המסילות.

פורטל

 פתח המנהרה המעביר את הרכבת ממפלס הרחוב אל המפלסהתת־קרקעי .הפורטל ייבנה בשיטת 'חפירה וכיסוי' ( (cut&coverשבה
יוצקים תחילה את קירות המנהרה ומיד אחר כך חופרים את המנהרה בקרקע.

הדמיית פורטל לוינסקי בקו הירוק

Трамвай

Чтобы зарегистрироваться в списке рассылки,
достаточно отсканировать штрихкод.

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות סריקת הברקוד:

נת״ע

*Макет представлен исключительно для наглядности

הכירו את מור ,נציגת קשרי קהילה מטעמנו,
שתהיה זמינה בעבורכם לאורך כל הדרך,
למענה על כל שאלה ולסיוע בפתרון בעיות.
מור תדאג ליידע אתכם על העבודות הצפויות
באמצעות  ,SMSדוא"ל ,עלונים ועוד.
mor@shiluvimcr.com

050-211-2428

לעדכונים שוטפים אודות העבודות
אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה
שלנו בדוא"ל או SMS
דרך מוקד פניות הציבור *4575

Кикар Кугель

Улица Соколов

עלון מידע לתושבים ובעלי עסקים הקו הירוק  -ברוסית

מתחילים בבניית
פיר השילוח
ופורטל לוינסקי

יש לכם עוד שאלות?
הכירו את עומר ,נציג קשרי קהילה מטעמנו,
שיהיה זמין בעבורכם לאורך כל הדרך,
למענה על כל שאלה ולסיוע בפתרון בעיות.
עומר ידאג ליידע אתכם על העבודות הצפויות
באמצעות  ,SMSדוא"ל ,עלונים ועוד.
omer@shiluvimcr.com

כיכר רבין (ההדמיה להמחשה בלבד)

עלון מידע לתושבות ,לתושבים
ולבעלי עסקים

050-711-7081

תחנת כיכר רבין
התחנה בכיכר רבין היא אחת מארבע התחנות התת-קרקעיות לאורך תוואי
הקו הירוק .תחנה זו ממוקמת בסמוך לעיריית תל-אביב-יפו ,המרכז המסחרי
"גן העיר" וומוסדות תל-אביביים רבים בליבה של העיר.
לתחנה מתוכננות שתי כניסות :מערבית ,שתמוקם בכיכר עצמה ,ומזרחית,
שתמוקם במפגש הרחובות אבן גבירול  -דוד המלך.

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

לעדכונים שוטפים אודות העבודות
אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה
שלנו בדוא"ל או SMS
דרך מוקד פניות הציבור *4575

אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם

אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם

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

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

* ההדמיה להמחשה בלבד

מתחילים בבניית
תחנת כיכר רבין
עלון מידע לתושבות ,לתושבים
ולבעלי עסקים
 | www.nta.co.ilפניות
הציבור*4575 :
נת"ע | NTA_Israel

מפגש הרחובות אבן גבירול  -דוד המלך (ההדמיה להמחשה בלבד)

עלון מידע לתושבים ובעלי עסקים הקו הירוק

עלון מידע לתושבים ובעלי עסקים הקו הירוק
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חוברות ועלוני מידע לציבור שהופצו במהלך 2021

במעתבוחילים
דות

הקמת הקו הסגול
של הרכבת הקלה
תושבות ,תושבים ובעלי עסקים נכבדים,

חברת נת"ע  -נתיבי תחבורה עירוניים ,מתקדמת בביצוע עבודות להקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה ברמת גן.
ביום שלישי ,26.10.21 ,משעה  22:00עד השעה  ,05:00תבוצענה עבודות ליצירת הסדר תנועה חדש
בדרך שיבא ,במקטע הרחובות מנדס  -שדרות הארזים.

הסדרי תנועה ועבודה:

יצומצמו נתיבי הנסיעה בדרך שיבא ,במקטע הנ"ל ,לנוסעים בשני כיווני הנסיעה
התחבורה הציבורית תפעל כסדרה
יצומצמו מעברי הולכי הרגל במקטע הנ"ל

החל ביום רביעי ,27.10.21 ,למשך כ 8 -חודשים ,יחולו הסדרי התנועה האלה:
לא צפויה השפעה על נתיבי הנסיעה באזור
התחבורה הציבורית תפעל כסדרה
מעברי הולכי רגל יתאפשרו כרגיל

הסדרי תנועה החל ביום רביעי:27.10.21 ,

* לנהגים מומלץ להיעזר

באפליקציית WAZE

לעדכונים שוטפים אודות העבודות בדרך שיבא ,אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו
באמצעות הדוא"ל | yarden@shiluvimcr.com :או סרקו את הברקוד:

אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים על הסבלנות

למידע:

מוקד נת״ע  | *4575נת״ע

| NTA_Israel

www.nta.co.il

הקו הישיר לעתיד

עבודות הקו הסגול בגבעת שמואל

הקו הירוק של הרכבת הקלה

חברת נת"ע מזמינה אתכם ואתכן למפגש מקוון לקראת תחילת ביצוע העבודות ברחוב סוקולוב
ושדרות קוגל ,חולון.
במפגש יוצג מידע על העבודות הצפויות במסגרת הפרויקט

המפגש יתקיים ביום ראשון ,23.5.21 ,בשעה  17:30בזום
ההשתתפות בהרשמה מראש

להרשמה ולקבלת קישור למפגש ,צרו קשר בדוא"ל gal@shiluvimcr.com
או במוקד נת"ע בטלפון  ,*4575או סרקו את הקוד:
למידע:

מוקד נת"ע | *4575

נת"ע | NTA_Israel

הקו הישיר לעתיד

www.nta.co.il

הזמנה למפגש תושבים של הקו הירוק בחולון
20
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דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע
שנת 2021
2021

אופן המענה לבקשה
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

10

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

10

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

3

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

0

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה

0

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

2

סה"כ

25

מספר בקשות
שנדחו מעילה זו

אחוז מכלל הדחיות

 - )1(8הקצאת משאבים

3

23.1%

 - )3(8לא ניתן לאתר את המידע
או שאינו מצוי בידי הרשות

2

15.4%

(9א)( - )3פגיעה בפרטיות

5

38.5%

 - 20קיים הסדר אחר למסירת המידע

3

23.1%

סה"כ

13

100%

שם העילה
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דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע
שנת 2021
מספר בקשות
במסגרת זו אחוז מכלל הדחיות
שטופלו

זמן טיפול
לא עלה על  15יום

7

30.4%

בין  16-30יום

9

39.1%

בין  31-60יום

4

17.4%

בין  61-120יום

3

13.0%

מעל  120יום

0

0.0%

סה"כ

23

100%

2021

איגרות
סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע
סך אגרות שנגבו

₪ 300
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