
דוח
 קיימות

2019-2018
 נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים 

להסעת המונים בע"מ



תוכן העניינים \\  23  //

תוכן העניינים

4 דבר מנכ"ל

6 אודות החברה והדוח

8 קיימות ותחבורה ציבורית
10 חזון החברה וערכיה
11 נת"ע ויעדי הפיתוח בר הקיימא של האו"ם
14 פרויקט תחבורה עתיר נוסעים – מענה לצורך לאומי
16 שיפור איכות החיים – תועלות חברתיות של הפרויקט
17 שיפור איכות הסביבה – תועלות סביבתיות של הפרויקט

18 התקדמות הפרויקט
20 סיכום השלמת אבני דרך עיקריות בשנים 2019-2018
22 התקדמות הקו האדום
26 התקדמות הקו הירוק
27 התקדמות הקו הסגול
28 המטרו של מטרופולין תל-אביב

30 ניהול הקיימות בפרויקט – הלכה למעשה
32 מחזיקי העניין של נת"ע ונושאים מהותיים
34 מיסוד תשתית ניהולית מיטבית בפרויקט לאומי
36 סיכונים והזדמנויות
39 אינטגרציה
42 קידום המצוינות בפרויקט  דירוג ואירוע "חופרי הזהב"
44 מקדמים קיימות סביבתית
46 קידום קיימות סביבתית – בנייה ירוקה
48 שימור ושדרוג הנוף במרחב האורבני – ניהול ושימור עצים 
50 קידום מודעות סביבתית בקרב הקבלנים – ימי איכות סביבה באתרים
52 מנטרים ומצמצמים השפעות סביבתיות
54 מקדמים תרבות של בטיחות
56 ביצוע פרויקט לאומי בתוך קהילה – ניהול קשרי קהילה

62 החברה שמאחורי הפרויקט
64 מבנה ארגוני
66 ממשל תאגידי ומנהל תקין
68 אתיקה והערכים של נת"ע
70 ההון האנושי של נת"ע
76 שרשרת האספקה של נת"ע 
77 התמודדות עם משבר הקורונה: אתגרים והזדמנויות

78 נספחים
80 GRI SRS אינדקס
86 הצהרת הבטחת איכות
87 מילון מונחים

תמונת שער: תחנת אלנבי
 תחנת קרליבךמקור: נת"ע

מקור: נת"ע



//  45  \\ 

דבר מנכ"ל

קוראות וקוראים יקרים, 
בפניכם  להציג  גאה  אני 
נת"ע  של  הקיימות  דוח  את 
לשנים 2018–2019. זהו הדוח 
השלישי שמפרסמת החברה על 
השפעותיה, שיקוליה וביצועיה 

בהיבטים חברתיים וסביבתיים.
לצד האתגרים הנלווים לעבודה 
צפופה  עירונית  בסביבה 
ומרובת מחזיקי עניין, ובמקביל 
להתמודדות עם משבר נגיף הקורונה Covid-19 – אנו עושים מאמצים 
עילאיים כדי להצדיק את האמון הרב שניתן בנו ולהעמיד מערכת הסעת 
המונים מעולה בלוחות זמנים צפופים. כל זאת, תוך כדי עמידה בלתי 
מתפשרת על קיום עקרונות הקיימות והאחריות התאגידית – שהם עקרונות 

הליבה של נת"ע ועל פיהם היא תמשיך לפעול גם בעתיד.
בשנתיים שחלפו מאז פרסום הדוח האחרון עשתה נת"ע צעדי ענק בתכנון 
וביצוע הפרויקטים שבאחריותה, תוך כדי שיפור מתמיד בהיבטים כלכליים, 

חברתיים וסביבתיים:
 • המשך ביצוע העבודות על הקו האדום תוך כדי תכנון הקווים הנוספים 

ומערכת המטרו. 
ולייעל את  ניהול מתקדמות המאפשרות לטייב  •  הטמעת מערכות 

ההתקדמות בביצוע. 
•  פיתוח המשאב האנושי ובכלל זה שיפור המגוון התעסוקתי והשוויון 

המגדרי ופיתוח מערכות הדרכה, חניכה ומשוב.
•  בחינה מתמדת ועמידה על משמר הממשל התאגידי, הניהול התקין 

והאתיקה בחברה.
 • שימת דגש בלתי מתפשר על איכות, קיימות ובטיחות הן בשלב התכנון 

והן בשלב הביצוע.
 • שיתוף הציבור וחיזוק הקשר עם הקהילה תוך כדי סיוע לכלל מחזיקי 

העניין לאורך תוואי הביצוע.

דוח קיימות זה הוא הזדמנות לשתף את הציבור, העובדים, הספקים, גורמי 
ממשל ואחרים בעשייה זו לקידום הקיימות במטרופולין גוש דן ובתחומי 

האחריות התאגידית בחברה. 

אני מבקש להודות לכל מי שהיה מעורב בעבודה על דוח זה וכן להודות 
באופן אישי לכל אחד ואחת מהעובדים והעובדות על העבודה המאומצת, 
המסירות, הרצון וההירתמות לקידום חזון החברה ומימוש מטרתה – פיתוח 

בר-קיימא של מערכת הסעת המונים במטרופולין גוש דן.

בברכה,
חיים גליק

מנהל כללי

פיר הרצל
מקור: נת"ע
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אודות החברה והדוח

נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ, היא החברה 
האחראית לתכנון והקמת מערכת הסעת ההמונים של מטרופולין 
תל-אביב בטכנולוגיה של רכבת קלה )רק"ל( ומטרו. נת"ע היא חברה 

ממשלתית שהחלה את פעילותה בשנת 1997. 

דוח קיימות זה הינו הדוח השלישי שהחברה מפרסמת והוא מציג את 
מכלול פעילויות החברה בשנים 2019-2018, בדגש על סוגיית הקיימות 
בממשקים מול מחזיקי העניין השונים – עובדים, רשויות רגולטוריות, 
קבלנים, ספקים וקהילות מקומיות סמוכות לתוואי הדרך, והוא מתמקד 
בחיבור הפעילויות השונות לערכי הקיימות, השזורים בחזון החברה.

דוח זה נוסף על הדוחות התקופתיים שהחברה מגישה על פי דין 
לרשות החברות הממשלתיות, כפוף אליהם ואינו מחליף אותם.  
בהתאם לחזון החברה להשתפר בתחומי השקיפות והדיווח, הדוח 
 Global( יGRI נכתב לראשונה על פי שיטת הדיווח של ארגון
Reporting Initiative( הבינלאומי, לפי תקן הדיווח SRS וברמת 
דיווח Core. כמו כן, הדוח עבר תהליך הבטחת איכות חיצונית מטעם 

 .)www.clb.ac.il( המכון הישראלי לאחריות תאגידית

נת"ע מודה לכל העובדים והיועצים שהשתתפו בכתיבת הדוח.

צילומים: נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ.

פניות בנושא הדוח יתקבלו בברכה. אנא כתבו לליאת סומך, מנהלת 
מחלקת קיימות ורגולציה, חטיבת איכות וחדשנות, נת"ע:

QA_Sus@nta.co.il

דיפו, הקו האדום
מקור: נת"ע
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תחבורה ציבורית מתקדמת היא חלק הכרחי 
מפיתוח עירוני בר-קיימא, שכן היא הפתרון 
התחבורתי היחיד שמשלב ערכים סביבתיים, 

חברתיים וכלכליים. 
תחבורה ציבורית מפחיתה את השימוש ברכב 
הפרטי, הגורם לזיהום אוויר ולפקקי תנועה. 
היא מנגישה לחברה פתרון תחבורתי יעיל, 
מהיר וזול, ותורמת ליצירת מרקם אורבני 
רב-תכליתי ובטוח שבו תנועת אנשים מרובה. 
פרק זה מתאר כיצד מסייעת נת"ע באמצעות 
פיתוח המתע"ן להשגת החזון לפיתוח עירוני 

בר-הקיימא במטרופולין תל-אביב. 

קיימות ותחבורה 
ציבורית

	 חזון וערכי נת"ע
	  נת"ע ויעדי הפיתוח 

בר-הקיימא של האו"ם
	 פרויקט תחבורה עתיר 

נוסעים- מענה לצורך לאומי

 הדמייה של מפגש הרחובות 
אלנבי - המלך ג'ורג' - שוק הכרמל.
מקור: נת"ע
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כללי
מעמד זה מחייב התנהלות אחראית וניהול שקול, תוך ניהול שקול של  מערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל-אביב הינה פרויקט התחבורה 
סיכונים כלכליים, סביבתיים וחברתיים. בשל כך, פועלת נת"ע על-פי  הגדול והמורכב ביותר שבוצע אי פעם במדינת ישראל. הפרויקט 
חזון ומערכת ערכים המגדירים את דרך הפעולה הערכית של עובדי  נועד להציע אפשרות תחבורתית אטרקטיבית, אמינה וזמינה לכלל 

החברה ומנהליה ואשר אושרו בדירקטוריון החברה. האוכלוסייה. עם הפעלת הקווים, תיווצר חלופה יעילה וישימה למשתמשי 
החזון כולל אסטרטגיות ארוכות טווח ומטרות המתייחסות לשלבי  הרכב הפרטי, הידוע כאחד המקורות המשמעותיים לפליטת גזי חממה 
התכנון, ההקמה וההפעלה של מערכת הסעת ההמונים. אסטרטגיות  וכאחד מגורמי זיהום האוויר העיקריים במרחב המטרופולין. הפעילות 

אלה מתורגמות לתוכניות עבודה וליעדים מוגדרים. הנרחבת של נת"ע והממשק עם כלל המשק הישראלי מקנה לה השפעה 
ניכרת כגורם מוביל שינוי בקנה מידה לאומי. 

נת"ע ויעדי הפיתוח בר הקיימא של האו"םחזון החברה וערכיה

ערכים
מחויבות למטרות ויעדי החברה, חתירה למצוינות באמצעות שיפור מתמיד, עידוד חדשנות 

והנחלת תרבות בטיחות 
עמידה בדרישות כל דין, שמירה על מינהל תקין וכללי אתיקה

שקיפות בדיווחים שוטפים בתוך החברה ומחוצה לה ועבודה משותפת עם כלל הגורמים
פיתוח והעצמה מקצועית של עובדי החברה תוך דאגה לרווחתם ובטיחותם

הטמעת ערכי קיימות בקרב מנהלי החברה ועובדיה והתנהלות מודעת סביבתית

צמיחה כלכלית העיר והסביבה שירות לנוסע והקהילה
מנוף לשגשוג כלכלי שיפור איכות החיים והסביבה שירות יעיל וידידותי למשתמש 

הגברת שיעור השימוש בתחבורה 
ציבורית במטרופולין תל-אביב תוך  הבטחת שירות יעיל עם קישוריות 

הבטחת יחס עלות/תועלת מיטבי בהקמה יצירת בסיס לפיתוח אורבני ושדרוג  ושילוביות בין אמצעי התחבורה 
ובתפעולהמרחב הציבורי  השונים

יצירת מערכת גמישה שתאפשר ביצוע שימוש יעיל במשאבים  מתן מענה לצרכי התחבורה

הפעלה

שינויים והתאמה להתפתחויות עתידיות הפחתת זיהום אוויר ורעש למרב תושבי המטרופולין
מתן הזדמנות להגעה נוחה למגוון מקומות  חיזוק הקשר עם הקהילה

תעסוקה
הטמעת התנהלות סביבתית  שיתוף בעלי עניין בשלבי

בקרב כלל השותפים  תמיכה בעסקים הסמוכים לתוואי העבודותהתכנון והביצוע של הפרוייקט לפרוייקט ומזעור מטרדים  מתן העדפה לכח אדם מקומי ורכש כחול-לבמזעור הפגיעה באורח החיים של סביבתיים ןתושבים ועסקים בעת ההקמה

מטרות

הקמה 

חזון
הקמה ותפעול של מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל-אביב 

שתהווה חלופה מועדפת לציבור, מנוף לצמיחה כלכלית,  
התחדשות עירונית וחיזוק המרקם החברתי

יעדים לפיתוח בר-קיימא:
לקריאה והעמקה נוספת:   The United Nations'( תוכנית היעדים לפיתוח בר-קיימא של האו"ם

https://www.un.org/sustainabledevelopment/  היא קריאה לפעולה )Sustainable Development Goals – SDGs
/sustainable-development-goals אוניברסלית לשוויון מגדרי, צמצום אי-השוויון, תעשייה, חדשנות ותשתיות 

עד שנת 2030. התוכנית אומצה על ידי כלל המדינות החברות באו"ם 
בשנת 2015 ובכללן ישראל, ובליבה עומדים 17 יעדים לפיתוח בר-קיימא 

המתווים יחד את הדרך להשגת מטרות התוכנית.

מיגור 
העוני

מיגור 
הרעב

 מים נקיים
אנרגיה נקייהותברואה

בת השגה

 עבודה
מהוגנת

וצמיחה כלכלית

תעשייה
חדשנות
ותשתיות

צמצום
האי שיוויון

ערים וקהילות
מקיימות

צריכה וייצור
אחראיים

 אפחות שינוי
האקלים והשפעותיו

 חיים
מתחת למים

 חיים על פני 
האדמה

שלום, צדק
וחוזק המוסדות

שותפות
להשגת היעדים

 שוויון
מגדרי

 חינוך
איכותי

בריאות
טובה
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נת"ע ויעדי הפיתוח בר-הקיימא של האו"ם

SDG מטרת
9.1 פיתוח תשתיות איכותיות, אמינות, בנות-קיימא ועמידות, ובכלל זה 

תשתיות מקומיות וחוצות-גבולות, ותמיכה בצמיחה הכלכלית וברווחה, בדגש 
על גישה בת-השגה ושוויונית לכול

היישום שלנו  תעשייה, חדשנות 
• פיתוח מערכת תחבורה עתירת נוסעים מתקדמת במטרופולין תל-אביב ותשתיות

SDG מטרת
9.4 עד שנת 2030, שדרוג התשתיות ושיפור התעשיות על מנת להפוך אותן 
ליותר בנות-קיימא, לצד גידול ביעילות השימוש במשאבים ואימוץ נרחב של 

טכנולוגיות נקיות וידידותיות לסביבה והליכים תעשייתיים עמ' בדוח - 14, 17.

9
היישום שלנו

•  צמצום עצימות פחמנית – הנמדדת ביחס שבין המדרך הפחמני הלאומי לתוצר 
הלאומי הגולמי )תמ"ג( 

שילוב שיקולי שינוי אקלים בתכנון בהקשר של עמידות המערכות לאירועי אקלים קיצוניים •  

SDG מטרת
8.1 שימור הצמיחה הכלכלית לנפש בהתאם לנסיבות הלאומיות, 

ובפרט צמיחה של  7% תמ"ג בשנה לכל הפחות במדינות הכי 
פחות מפותחות
היישום שלנו  עבודה הוגנת 

•  שמירה על תחרותיות המשק הישראלי באמצעות הנגשת תחבורה  וצמיחה כלכלית
ציבורית יעילה במטרופולין תל-אביב

קידום מכרזים והתקשרויות בהיקפים גדולים עם ספקים מקומיים  •
ובינלאומיים המספקים תעסוקה, ניסיון וידע חדשני למשק הישראלי

מטרת SDGבדוח - 16, 36, 76.

8
עמ' 

8.2 השגת שיעור גבוה יותר של פריון כלכלי באמצעות גיוון, שדרוג 
טכנולוגי וחדשנות

היישום שלנו
• קידום חדשנות בשיטות ביצוע, פתרונות תכנון ושירות לנוסע בפרויקט

  

7
SDG מטרת

אנרגיה נקייה 7.3 הכפלת שיעור השיפור הגלובלי ביעילות אנרגיה 
עד לשנת 2030

היישום שלנו
•  בנייה ירוקה מתוקננת )תקן LEED( המבוססת על רשת חשמל 

בקריות התפעול ובתחנות 
• תחבורה מבוססת על רשת חשמל  עמ' בדוח - 46.

שילוב שיקולי יעילות אנרגטית בפיתוח קרונות הרכבת הקלה   •
ניתוח היתכנות לפאנלים סולאריים בקווים הירוק והסגול

  

SDG מטרת
5.5 הבטחת השתתפות מלאה ויעילה של נשים ושוויון  שוויון מגדרי
הזדמנויות להנהגה נשית בכל רמות קבלת ההחלטות 

בחיים הפוליטיים, הכלכליים והציבוריים
היישום שלנו

2019 39% מדרג המנהלים בחברה  בשנת  • עמ' בדוח - 70.
)רמת מנהל/ת אגף ומעלה( היו נשים

5
   

SDG מטרת

11.2 עד לשנת 2030, מתן גישה למערכות תחבורה בטוחות, 
בנות-השגה, נגישות ובנות-קיימא לכול, שיפור הבטיחות 
בדרכים, בייחוד באמצעות הרחבת התחבורה הציבורית, 
תוך כדי מתן תשומת לב מיוחדת לצרכים של אלה הנמצאים 
במצבים פגיעים – נשים, ילדים, אנשים בעלי מוגבלויות 

ואנשים מבוגרים
היישום שלנו

•  הגדלה משמעותית של נפח התחבורה הציבורית 
במטרופולין תל-אביב  ערים וקהילות 

• פיתוח מערכת תחבורה עתירת נוסעים כחלופה לתחבורה פרטית  בנות-קיימא
• הנגשת כל תחנות הרכבת הקלה לאנשים בעלי מוגבלויות 

תכנון ופיתוח מערכת המתע"ן בשילוב גישת תכנון מוכוון  •
)Human-Centered Design( משתמשים

.17 ,16 ,7 -
11

עמ' בדוח 
SDG מטרת

11.6 עד שנת 2030, הפחתת ההשפעה הסביבתית המשמעותית 
לנפש של ערים, ובכלל זה מתן תשומת לב מיוחדת לאיכות האוויר, 

ניהול עירוני וניהול פסולת
היישום שלנו

הפחתת זיהום האוויר באמצעות תחבורה חשמלית  •
הקפדה על דרישות סביבתיות מחמירות בתהליך ההקמה ובמהלך  •

התפעול של הקווים

  

  
  

SDG מטרת  התמודדות עם 
13.2 הטמעת מדדים של שינויי אקלים במדיניות, באסטרטגיות ובתכנון הלאומי האקלים

13
משבר 

היישום שלנו
•  הטמעת בנייה ירוקה מתוקננת, יעילות אנרגטית וניהול אקלימי בתהליך 

ההקמה ובתפעול לצורך הקטנת פליטות גזי חממה
עמ' בדוח - 46.

SDG מטרת
16.5 הפחתה משמעותית של שחיתות ושוחד על כל צורותיהם

היישום שלנו
•  עבודה בהתאם לחוק חובת המכרזים

עבודה בהתאם לנוהלי החברה, ובהם נוהל איסור טובות הנאה )LA- 050(, נוהל  • שלום, צדק וחיזוק
 )LA- 040( למניעת ניגוד עניינים בקרב עובדים

הפעלת חברת בקרה חיצונית לפני פרסום של כל מכרז מהותי - נוסף על כל תהליכי  •
האמון במוסדות

הבקרה הפנימיים

SDG מטרת
16.6 פיתוח מוסדות יעילים, אמינים ושקופים בכל הרמות

היישום שלנו עמ' בדוח - 66.

16
מיסוד מערכת ניהול איכות עם קטלוג נהלים סדורים •

מיסוד מערכת ניהול מסמכים אחידה לכל הפרויקט )אקונקס(  •
קידום תרבות אתית באמצעות הטמעת קוד אתי ונוהל ניגוד עניינים •

  

  

  
  
  

חזונה של נת"ע תומך בהשגת יעדי הפיתוח בר-הקיימא של האו"ם בישראל, ובפרט היעדים והמטרות הבאים:
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מטרופולין תל-אביב*

5.4 מיליון תושבים4.0 מיליון תושבים

20182040

ישראל ללא מטרו

5.9 מיליון כלי רכב 3.0 מיליון כלי רכב

20182040

פרויקט תחבורה עתיר נוסעים – מענה לצורך לאומי

העלות הכלכלית למשק הנובעת מהנגישות הנמוכה ובעליית הגודש 
היא עצומה. עלות אובדן הזמן בגוש דן נאמדת כיום בכ-10 מיליארד 
שקלים בשנה, וללא המטרו עלות זו צפויה לגדול לכ-25 מיליארד 
שקלים ב-2040. לתחבורה המבוססת ברובה המוחלט על כלי רכב 
פרטיים חסרונות קשים נוספים. שימוש גבוה ברכב פרטי מגדיל באופן 
ניכר את העלויות החיצוניות של התחבורה, ובהן זיהום האוויר, הפגיעה 
בסביבה ותאונות הדרכים. נוסף על כך, הוא בעל השפעות שליליות על 
איכות החיים, על פריון העבודה, על הצדק החברתי ועוד. חסרונות אלו, 
לצד משאבי קרקע ותקציב מוגבלים מחד גיסא וביקוש הולך וגובר 
לנסיעות מאידך גיסא, הם הסיבה שתכנון התחבורה הוא בעל חשיבות 

עליונה ומצדיקים חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח.

מערכת תחבורה מתקדמת ועתירת נוסעים במטרופולין תל-אביב תתמוך בקידום הקיימות העירונית. זאת באמצעות 
השגת תועלות חברתיות וסביבתיות, ובהן יעדים 9, 11 ו–13 של תוכנית הפיתוח בר-הקיימא של האו"ם.

13 11 9
ערים וקהילות  שינויי אקלים תעשייה, חדשנות 

מקיימות ותשתיות

צורך לאומי דוחק
בניגוד למגמה בערים בעולם המפותח. מגמות פיתוח שימושי הקרקע  מטרופולין תל-אביב הוא המטרופולין הגדול בארץ וביתם של 4 מיליון 
ִהּפְרוּור באופן שהגדיל עוד יותר את התלות ברכב  במדינה הרחיבו את  תושבים )נכון לשנת 2018 על פי הלמ"ס( שהם 44% מאוכלוסיית 
הפרטי, ובכך העמיקו את בעיות הנגישות התחבורתית במקום לקדם  ישראל. המטרופולין הוא ליבה העסקי והפיננסי של המדינה ומרכז חלק 
פתרון עבורן. הגידול באוכלוסייה ובאיכות החיים מביא איתו נסיעות  נכבד מהפעילות הכלכלית האחראית למרבית התוצר הלאומי ופריון 
רבות שצורכיהן לא נענו בהשקעות מתאימות בתשתית התחבורה  העבודה. 50% ממקומות העבודה בישראל נמצאים במטרופולין, ובהם 
הציבורית ובפיתוח של עירוניות קומפקטית. מחסור זה הוביל לפגיעה  המטות הראשיים של חברות בינלאומיות ומקומיות רבות, רוב מוסדות 
משמעותית בנגישות התחבורתית. על פי נתוני משרד האוצר, ישראל  הרפואה וכ-50% מהמוסדות להשכלה גבוהה ומהסטודנטים בישראל. 
מפגרת בפער גדול אחר ההשקעות הציבוריות בתחבורה ביחס לממוצע  על מערכת התחבורה המטרופולינית בגוש דן לספק את הניידות 
במדינות אירופה. המחסור בהשקעה במערכות התחבורה הציבורית  והנגישות הדרושות לכל הפעילויות של התושבים, העובדים והמבקרים 
דוחף את התושבים לשימוש הולך וגובר ברכב הפרטי ולגידול מהיר  במטרופולין, ובהתאם לכך היא חשובה לתפקוד התקין של כלכלת 

בגודש הדרכים, בעיקר באזורים הצפופים של המטרופולין. ישראל ולאיכות החיים של תושביה. הפיתוח של מערכת תחבורתית 
על פי תחזיות מומחים, בשנת 2040 יכיל מטרופולין תל-אביב 5.4  מקיימת ויעילה הכרחי במיוחד במדינת ישראל, הדלה במשאבי הקרקע 
מיליון איש )בהשוואה ל-4 מיליון בשנת 2018( וייכנסו אליו בכל יום  ובעלת קצב גידול האוכלוסייה הגבוה ביותר בעולם המפותח – פי 10 

5.9 מיליון כלי רכב )בהשוואה ל-3 מיליון בשנת 2018(. )!( מקצב הגידול ממוצע של מדינות ה– OECD. בראייה לאחור, פיתוח 
התחבורה והניידות בעשורים האחרונים התבסס על הרכב הפרטי, 

*יצויין כי על פי המועצה הלאומית לכלכלה התחזית הדמוגרפית לשנת 2040 נעה בין 5.2 ל- 5.8 מיליון תושבים

המענה: במסגרת התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה 
הציבורית בישראל, שהוכנה ביוזמת משרד התחבורה ומשרד 
האוצר ופורסמה בשנת 2012, קיבלה ממשלת ישראל יעד 
להעביר 40% מתושבי מטרופולין גוש דן לשימוש בתחבורה 
ציבורית עד שנת 2040. מסקנות התוכנית הביאו לפיתוח מואץ 
של הקווים האדום, הסגול והירוק, אך גם הבהירו כי מערכת 
הרכבת הקלה לא תוכל לתת את המענה הנדרש לבדה. על כן, 
באוגוסט 2016 הטילה ממשלת ישראל על חברת נת"ע לתכנן קווי 
מטרו כהרחבה למערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל-אביב.
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תועלות חברתיות של הפרויקט
מאפשרים נגישות מלאה לכולם מפחיתים את יוקר המחיה

נת"ע מתכננת את המטרו ובונה את מערכת הרכבת הקלה כמערכת  מערכת תחבורה ציבורית יעילה, אמינה ונוחה מאפשרת לציבור להסתמך 
אוניברסלית הנותנת מענה לכלל המשתמשים. משום כך, בתהליך התכנון  עליה כחלופה מהימנה וזולה לרכב הפרטי ותספק פתרון הולם לנסיעות 
מובאים בחשבון פתרונות נגישות בהתאם לתקן הישראלי 1918 לכלל  קבועות לעבודה, ללימודים וכדומה. 
האוכלוסיות בציבור, לרבות מבוגרים ואנשים עם מוגבלות פיזית או 
חושית, עגלות ומזוודות. כל תחנות המתע"ן יהיו נגישות ויכללו מדרכות  חוסכים זמן יקר
ונתיבי הליכה מונעי החלקה, שימוש ברמפות, אבני שפה מונמכות, שילוט  שתי מערכות התחבורה, המטרו והרכבת הקלה, יציעו לנוסעיהן נסיעה 
מונגש עם נראות גבוהה, תאורה איכותית, מעקות, שערי כניסה, מעליות,  חלקה, יעילה ונטולת פקקים: מערכת המטרו תפעל על גבי תשתית 
שירותים נגישים, מקומות ישיבה בתחנה ורציפים מותאמים. במהלך  דרך ייעודית, ואילו הרכבת הקלה תקבל קדימות בנתיבי התנועה שבהם 
הנסיעה, תיאור מסלול הרכבת והתחנות הקרבות יושמע במערכת  תיסע. הנסיעה במערכות התחבורה החדשות תקצר את זמני הנסיעה וגם 
הכריזה ויוקרן על גבי מסכים כעזר לאנשים כבדי ראייה ולקויי שמיעה.  תאפשר ניצול טוב יותר של זמן הנסיעה למטרות שונות. בזכות אמינותן, 
אתר האינטרנט של הרכבת הקלה יהיה נגיש על פי תקן ישראלי 1918,  הנוסעים יוכלו לתכנן ביעילות את נסיעתם ואת זמנם.

ויכלול מידע על מסלולי הנסיעה ולוחות זמנים מדויקים.
שומרים על הבריאות

צמיחה כלכלית פעילות גופנית לרבות הליכה תורמת לבריאות. מחקרים מראים שבמרכזי 
השפעה על הכלכלה, המשק והתעסוקה - כחברה המקימה ומפעילה  ערים אנשים צועדים יותר ברגל כדי לצרוך מסחר ושירותים, בהשוואה 
את מערכת הסעת ההמונים במטרופולין, נת"ע פועלת לשיפור ופיתוח  לתושבי שכונות המסתמכים על רכב פרטי. האנשים שהולכים יותר נוטים 

תשתיות וליצירת מקומות עבודה וקידום הידע במשק הישראלי.  לעשות זאת בסביבה עירונית נעימה וירוקה, ופחות במקומות עתירי 
עיר מתחדשת - בטווח הבינוני והארוך, המטרו והרכבת הקלה יביאו  אספלט כמו חניונים. באזור מגורים המבוסס על מכוניות, התושבים 
לחיסכון של מיליוני שעות עבודה בקיצור זמני הכניסה למטרופולין,  צועדים פחות ברגל, הילדים הולכים פחות ותלויים יותר בהוריהם, וחיי 
לשדרוג המרחב האורבני והמרחב הציבורי ולעליית ערך הנדל"ן  החברה שלהם מושפעים מכך בהתאמה.

בסמוך לתוואי נסיעתה.  משפרים את המרחב הציבורי
שילוב קבלנים מקומיים עם חברות בינלאומיות – ההקמה של הרכבת   המרחב הציבורי בערי מטרופולין תל-אביב תוכנן תוך כדי מתן העדפה 
הקלה והמטרו היא פרויקט מורכב שטרם בוצע כמותו בישראל. החברה  לרכב פרטי, ובפרט בהקצאת זכויות הדרך. ברחובות שבהם תעבור 
מיישמת ידע מתקדם באמצעות שיתוף ספקים בינלאומיים בשלבים  המתע"ן יזכו הולכי הרגל למרחב אורבני משופר, בטוח, שוקק חיים 
השונים של הפרויקט. כל שותף מקומי יוצא נשכר מהלמידה מהידע  וגדוש בהולכי רגל, ברוכבי אופניים ובפעילות אנושית מגוונת. זוהי 
ומהניסיון הבינלאומי, הן בהיבטים של למידה ופיתוח התמחויות והן  סביבה עירונית המעניקה תחושת ביטחון אישי ומציעה מגוון מרחבים 

ביצירת שותפויות עסקיות לפעילויות עתידיות. לשהות בהם, לפעילויות יומיומיות ולפנאי.

תועלות סביבתיות של הפרויקט
הפחתת השפעות על הסביבה בשלב ההקמה מתמודדים עם שינוי האקלים ומורידים פליטות פחמן

עבודות ההקמה מצריכות שימוש נרחב במשאבי הסביבה. החברה  על פי התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה, שהתקבלה 
משלבת דרישות סביבתיות מהקבלנים המקומיים והבינלאומיים המעורבים  בעקבות החתימה על הסכם פריז בדצמבר 2015, ישראל תצמצם 

בפרויקט על מנת להבטיח טיפול בנושאי סביבה, כגון: את הנסועה הפרטית בשיעור של 20% עד לשנת 2030.
• רעש ורעידות מבנים  על פי התחזיות משלבי התכנון המוקדמים בנושא טביעת הרגל 

• יישום מדיניות העצים של החברה לצמצום הפגיעה בטבע העירוני  הפחמנית של המתע"ן, הרכבת הקלה צפויה להביא להפחתה שנתית של 
• חפירה ופינוי עפר  כ- 200,000 טונות פחמן דו-חמצני מתחבורה במטרופולין תל-אביב –

• טיפול בקרקע מזוהמת היקף השקול לנטיעת מיליון עצים. כל נסיעה בקווי הרכבת תפחית 
• מחזור פסולת  2.5 ק"ג פחמן דו-חמצני בממוצע.
• שימוש במים 

• שימוש בדלקים  תורמים להפחתת זיהום האוויר מתחבורה במטרופולין
• הדרכות ופיתוח מודעות סביבתית בקרב עובדי הקבלנים כמות כלי הרכב הנכנסים למטרופולין תל-אביב גדלה מדי שנה, 

ומעלה באופן ניכר את זיהום האוויר בתוך הערים. הגידול בזיהום 
הטמעת התנהלות סביבתית בקרב כל השותפים בפרויקט האוויר מושפע הן מהגידול האבסולוטי במספר כלי הרכב והן מהגידול 

כל קבלן העובד עם החברה מחויב לבנות וליישם תוכנית התנהלות סביבתית  בעומסי התנועה, המגבירים את פליטות המזהמים לאוויר. 
באתר העבודה. התוכנית כוללת בין היתר מינוי מפקחים סביבתיים, ביצוע  זיהום האוויר מתחבורה תורם לעלייה בתחלואה נשימתית, בעיקר 
הדרכות לעובדים, מחזור פסולת וקידום התייעלות וחיסכון בצריכת משאבים. בקרב האוכלוסיות הפגיעות. הקמת הפרויקט והצטרפותו לאמצעי 

התחבורה הציבורית הקיימים במטרופולין תל-אביב מיועדות להסיט 
כ-40% מתנועת הנוסעים לתחבורה ציבורית ובכך לצמצם משמעותית 

את זיהום האוויר במרחב.

מקדמים חדשנות ובנייה ירוקה
כפרויקט תשתית מורכב ורחב היקף, תכנון והקמת המתע"ן משלבים 
בתוכם הקמה של מבני דרך עיליים ותת-קרקעיים גדולים ומורכבים, 

לרבות קריות תפעול, תחנות 
תת-קרקעיות, גשרים, תחנות מורכבות על גשרים, תחנות עיליות וכו'. 
נת"ע משלבת דרישות של בנייה ירוקה ודרישות חדשניות בתכנון קווי 

הרכבת הקלה והמטרו, הן במתקנים והן בייצור הרכבות.

שיפור איכות הסביבהשיפור איכות החיים

פארק המסילה
מקור: נת"ע
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נת"ע היא החברה האמונה על פיתוח מערכת 
תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין  תל-אביב. 
תכנון הקווים נגזר מתוכנית המתאר הארצית 
בנושא, המבוססת על תוכנית אב לתחבורה 
עבור מטרופולין תל-אביב. הפרק הנוכחי 
בתכנון  העיקריים  השלבים  את  מפרט 
ובהקמת קו רכבת קלה ומדווה על הפעולות 
השונות שביצעה החברה בשנים 2019-2018 
בפיתוח קווי המתע"ן, בדגש על הקו האדום.

התקדמות 
הפרויקט

	  סיכום השלמת אבני דרך עיקריות 
בשנים 2019-2018

	 התקדמות בקו האדום 
	 התקדמות בקו הירוק
	 התקדמות בקו הסגול

	 המטרו של מטרופולין תל-אביב-יפו

דיפו, הקו האדום
מקור: נת"ע
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 סיכום השלמת אבני דרך עיקריות 
בשנים 2019-2018 

•   סיום תכנון מפורט של  •  לקבלן המעליות והדרגנועים  כניסת קבלן המערכות
כל המערכות לקטע העילי הדרומי השלמת ההתקנות •  צו התחלת עבודה לקבלן 

• הגשת התוכנית  של ציוד מערכת  • כניסת קבלן המערכות  הגמרים והמערכות 
קבלת קרונות   הרצת קרון   • דצמבר   התפעולית של  צו התחלת עבודה צו התחלת עבודה אוגוסט ראשון בדיפו   למקטע שבין הדיפו  נובמבר האיתות במסילת אבטיפוס לדיפו  מרץ דצמבר כניסת קבלן המערכות  אוגוסט מרץ

הבדיקות בדיפו   המפעיל לנת"ע לקבלן מיזוג אויר   לקטע המנהור המערבי   לאם המושבות לקבלן המערכות

 מסירת שטחי מסילות תחילת עבודות אינפרא 1
נובמבר במקטע העילי המזרחייולי בדיפו לקבלן המערכות

 •  צו התחלת עבודה 

20192019 2018201820202020

 PPP יוני פרסום מרכז לשלב אינפרא 2

השלמת תכנון  
מרץ ראשוני למערכות 

אינפרא 2

•  התחלת עבודות אינפרא 1 
בעיר תל-אביב-יפו התחלת עבודה   התחלת ביצוע עבודות אינפרא 1 

נובמברבמקטע הדרומי   •  הכרזה על זוכה במכרז  לקבלן DB למנהור 
PPP וקופסאות התחנות ה- לעבודות אינפרא 2 מאי )חולון וראשון לציון(

 DB יולי פרסום מכרז לעבודות המנהור  
וקופסאות התחנות

20192019 2018201820202020

  ה
ל

  תחילת ביצוע עבודות
שלמת תכנון ראשוני

דצמבר מרץ אינפרא 1 בתחום העיר
תל–אביב-יפו מערכות אינפרא 2

 PPP יוני •  פורסם מרכז לעבודות אינפרא 2
•  אישור שתי תוכניות תשתית 

לאומיות )תת"ל( נוספות:
   תת"ל/70/ג ותת"ל 70/ב

•  אישור תוכנית רביעית בות"ל 
בין רחובות העלייה וצ'לנוב 

בתל-אביב-יפו
 DB תחילת עבודות לקבלן  •

לשיקוע רפאל איתן

•  תחילת עבודות אינפרא 1 
בתחום העיר רמת גן, בשיקוע   DB רבין וגשר אלוף שדה ולאורך פרסום שני מכרזי כביש 461 לעבודות אינפרא 1  לשיקוע רפאל איתן 

נובמבר •  הכרזה על זוכה במכרז  ולשיקוע רבין  
ה-PPP לעבודות אינפרא 2 וגשר אלוף שדה

20192019 2018201820202020

קידום תכנון מוקדם וסטטוטורי  המשך בחינת ישימות לשלושה  
של ארבע תוכניות תשתית לאומית  אישור ממשלה לארבעת התכניותקווי מטרו וחלופות

20192019 2018201820202020
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התקדמות הקו האדום

התקדמות הקמת הקו בשנים 2018–2019 

במהלך שנת 2020 כל המקטעים העיליים יועברו לקבלן המערכות. ]
במהלך שנת 2020 תושלם מסירת כל קטעי המנהור לקבלן המערכות ותושלם הנחת המסילות לאורך כל המנהרות. 

נוסף על כך, יותקן חיבור החשמל לשינוע הרכבת וייפרסו תשתיות תקשורת לאורך המנהרה.

מחצית מתוואי הקו האדום עובר מתחת לקרקע, ולצורך זה נכרו בשנת  לשם המחשה, בביצוע המקטעים העיליים )עבודות אינפרא 1 ו-2( נחפרו  
2019 6 מנהרות באורך כולל של יותר מ-24 ק"מ: בפרויקט יותר מ- 150,000 מטרים רבועים של קרקע )ועד לעומק של 2 

מטר( - שטח השווה בגודלו ל–22 מגרשי כדורגל.
   במהלך ביצוע העבודות נדרשו תכנון וביצוע של יותר מ-400 הסדרי   במקטע המערבי התת-קרקעי )מפיר הרצל בתל-אביב-יפו עד תחנת בן
גוריון בבני ברק( הושלמה חפירת  2 מנהרות באורך 6 ק"מ כל אחת, וקטעי תנועה חדשים ברחובות וב-50 צמתים. 

המנהרות נמסרו לקבלן המערכות.    בשנת 2019 החל שלב הבנייה הפנימית בכל התחנות, ובחלק מהתחנות 
ועד  תקווה  בפתח  מהדיפו   )1( שלוחות:  שתי  )הכולל  המזרחי  המקטע  התת-קרקעיות החלה עבודת קבלני המערכות וקבלני הגמרים. בקטעים   
תחנת בן גוריון בבני ברק, ) 2( מתחנת בן גוריון ועד פתח תקווה( כולל גם אלו החלו עבודות התקנת מסילות. 

הוא 2 מנהרות באורך 6 ק"מ כל אחת – 12 ק"מ סך הכול.    בשנת 2019 הושלמה הבנייה של כל מבני הקריה התפעולית )הדיפו( והם
נמסרו לקבלן המערכות שהחל בתכנון והתקנת המערכות השונות  במבני הושלם ביצוע המנהרות המקשרות בין פורטל הדיפו בפתח תקווה לתחנת 
בן גוריון בבני ברק ובוצעה מסירת המנהרות לקבלן המערכות במקטעים אלו. הדיפו.

   המבנה הראשי של הדיפו קיבל הסמכת תקן בנייה ירוקה: LEED-CI. בוצעה כריית שתי מנהרות מפורטל שנקר לצ'מבר 1/5+2/6.

   

24 ק"מ

34 תחנות

12 ק"מ - מפלס תת-קרקעי

10 תת-קרקעיות

12 ק"מ - מפלס קרקע

24 קרקעיות

תחנה תת קרקעית

תחנה עילית
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הדמיית תחנת בילינסון
מקור: נת"ע

פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, תל-אביב-יפו ובת ים, ולאורכו ייבנו 34 תחנות, ובהן  הקו האדום יהיה הראשון להיפתח לציבור, והעבודות בו נמצאות בשלבים מתקדמים 
10 תת-קרקעיות. צפויות בו כ-70 מיליון נסיעות בשנה. ביותר. אורכו 24 ק"מ, מתוכם 12 ק"מ תת-קרקעיים. הקו יחבר חמש רשויות מקומיות:  

מספר רשויות מקומיות מספר נוסעים ליום מספר נסיעות לשנה תדירות סוג הקו

5 240,000 70 מיליון 3-6 דקות LRT

בקו האדום צפויות כשבעים מיליון נסיעות בשנה 

תחנת ביאליק
מקור: נת"ע
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התקדמות הקו האדום- מסילה תורכית 2019-2018

תחנת ביאליק
מקור: נת"ע

דצמבר 2018נובמבר 2018נובמבר 2018

דצמבר 2019 דצמבר 2019

נת"ע אמנם מביאה את העתיד התחבורתי לגוש 
דן,  אך דואגת בו בעת לשימור ערכים היסטוריים 
ומורשת. דוגמא נימצא בפארק המסילה אותו 
חוצה שיחזור המסילה התורכית ההיסטורית 
מיפו לירושלים, כשמעל גשר שלוש ההיסטורי 
שהוצב מחדש במקומו. הפארק המהווה ריאה 
ירוקה בלב העיר, מארח עצים מוריקים שגדלו 
במשתלה ייעודית, דשא וצמחי תבלין מזמינים, 

כשמתחת חולפים קרונות הקו האדום.
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20
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תמח“ת
גבעתיים

גבעת
שמואל

נתב״ג

בני ברק

הוד 
השרון

קרית אונו

אור
יהודה

בת יםחולון

ראשון לציון

לוד

רמת גן

פתח תקווה

רמת 
השרון

צומת 
חולון

ז‘בוטינסקימחלף גהה

צומת 
הטייסים

אוניברסיטת 
ת“א

באר 

בר 
אילן

ת“א - 
אוניברסיטה

ת“א -
סבידור מרכז
מסוף ארלוזורוב

ת“א -
ההגנה

ת“א -
השלום

מחלף 
וולפסון

וולפסון

איכילוב בלינסון

שיבא
תל השומר

ראשל“צ -
משה דיין

לוד -
גני אביב

לוד
רמלה

פ“ת -
קריית אריה

 רעננה
מערב

דרום

4

מספר רשויות מקומיות

סוג הקו

LRT

54 מיליון

מספר נסיעות לשנה

180,000

מספר נוסעים ליום

3-4 דקות

תדירות

40 ק"מ

62 תחנות

4 ק"מ - מפלס 
תת-קרקעי

4 תת-קרקעיות

36 ק"מ - מפלס קרקע

58 קרקעיות

פרויקט התחבורה הציבורית הגדול בישראל | הקו האדוםפרויקט התחבורה הציבורית הגדול בישראל | הקו האדום

התקדמות הקו הסגולהתקדמות הקו הירוק

הקו הירוק הוא הקו הארוך ביותר בפרויקט. אורכו כ-38 ק״מ, מתוכם כ-4
ק״מ בתת-הקרקע. הקו עתיד לחבר את האזורים הדרומיים במטרופולין,

קרי חולון וראשון לציון, לתל-אביב-יפו והרצליה.

לאורכו ייבנו 62 תחנות, ובהן 4 תחנות תת-קרקעיות: קרליבך )המשותפת עם
הקו האדום(, קפלן, רבין וארלוזורוב מערב. לקו יוקמו שני מתחמי תחזוקה
ותפעול )דיפו(, האחד בחולון בסמוך לכביש 4 והאחר באזור התעסוקה

בהרצליה )בסמוך לרחוב ישעיהו ליבוביץ'(. 

הקו ייתן מענה למגמות הפיתוח העתידי במטרופולין וינגיש מוקדי תעסוקה
ומסחר ברמת החייל, באוניברסיטת תל-אביב, בהרצליה, בחולון ובראשון לציון.

   בשנת 2019 היה הקו בשלבי תכנון מפורט של מקטעי
Design( ביצוע לפי מפרטים, הכנת מכרזי תכנון-ביצוע
Built( למקטעים האחרים, והתחלת ביצוע של עבודות

אינפרא 1 במספר תתי-מקטעים בחלקו הדרומי. 
   כחלק משלבי התכנון וההיערכות להתקדמות העבודות
בקו, הוקמה בו מנהלת מיגון אקוסטי שביצעה בדיקה ומיפוי
מקיפים של רמת הרעש הצפויה להיגרם לבתים בקו הראשון
והשני לתוואי כתוצאה מעבודות הפיתוח – והעמידה סיוע
במיגון אקוסטי לדיירים במקומות שבהם זוהה מפגע רעש

פוטנציאלי חמור.
PPP       - נעשתה עבודת הכנה ופרסום של מכרז ה   

       )Private Public Partnership( לתכנון והקמה של
עבודות אינפרא 2 ותחזוקה של הקו הירוק.
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נס ציונה

רחובות

תחנת רכבת ישראל

L
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הקו הירוק

בית חולים

מערכת תחבורה עתירת נוסעים 
במטרופולין תל אביב

4

מספר רשויות מקומיות

סוג הקו

LRT

54 מיליון

מספר נסיעות לשנה

180,000

מספר נוסעים ליום

3-4 דקות

תדירות
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412

431

41

1

5

20

תמח“ת
גבעתיים

גבעת
שמואל

נתב״ג

בני ברק

הוד 
השרון

קרית אונו

אור
יהודה

בת יםחולון

ראשון לציון

רמלה

לוד

רמת גן

פתח תקווה

רמת 
השרון

צומת 
חולון

ז‘בוטינסקימחלף גהה

צומת 
הטייסים

אוניברסיטת 
ת“א

באר 
יעקב

בר 
אילן

ת“א - 
אוניברסיטה

ת“א -
סבידור מרכז
מסוף ארלוזורוב

ת“א -
ההגנה

ת“א -
השלום

מחלף 
וולפסון

וולפסון

איכילוב בלינסון

שיבא
תל השומר

ראשל“צ -
משה דיין

לוד -
גני אביב

לוד
רמלה

פ“ת -
קריית אריה

27 ק"מ

43 תחנות קרקעיות

הקו הסגול עתיד לחבר בין האזורים המזרחיים של מטרופולין תל-אביב למרכז 
העיר תל-אביב-יפו. אורכו כ- 27 ק"מ ולאורכו מתוכננות 43 תחנות.

עבודות  של  המפורט  התכנון  שלב  עבור  מקטעים  ל-3  הקו  חולק  אורכו  בשל 
אינפרא 1 )פינוי והעתקת תשתיות ועבודות הכנה ברצועת הרכבת(: מקטע מערבי, 
מקטע מרכזי ומקטע מזרחי, וכל מקטע מורכב מכמה תתי-מקטעים לביצוע )ראה 

מפת הקו(.
בשנים  שאושרו  )תת"ל(  לאומיות  תשתית  תוכניות  ב-3  סטטוטורית  קודם  הקו 

.2019–2017

העבודות בקו החלו בשנת 2019 וכללו:
  עבודות אינפרא 1 במקטע המערבי 

  פרסום מכרזי תכנון-ביצוע )DB( במקטעים המרכזי והמזרחי 
  אישור התכניות הסטטוטוריות 

  התחלת התכנון המפורט
   פרסום המכרז הזכייני לביצוע עבודות להקמת מבנה עליון, מסילה, 

רציפים ותחנות, מערכות וקרונות )אינפרא 2( 
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 רעננה
מערב

דרום

תחנת רכבת ישראל

L
27

הקו הסגול

בית חולים

מערכת תחבורה עתירת נוסעים 
במטרופולין תל אביב

בשנת 2020 יחלו עבודות לפינוי ולהעתקת 
תשתיות, להשלמת חתך רחוב למצב סופי 
ועבודות הכנה נוספות )אינפרא 1(. ביתר 
מקטעי הקו, יחל הביצוע בתת-מקטע המנהור 
 DB ראה מפת הקו( יפורסמו מכרזי( G3-2

.PPP - נוספים ויוכרז על זוכה למכרז ה

בשנת 2020 תובא לאישור הממשלה תוכנית 
סטטוטורית נוספת לקו הסגול, הכוללת הסבה 
של החלק שבין רחובות העלייה וצ'לנוב 
בתל-אביב-יפו )"תחנת העלייה"( למקטע 
ללא תנועת רכבים ותותר בו תנועת רק"ל, 

הולכי רגל ואופניים בלבד.
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אוניברסיטת 
ת“א

באר 
יעקב

בר 
אילן

נס ציונה

ת“א - 
אוניברסיטה

ת“א -
סבידור מרכז
מסוף ארלוזורוב

ת“א -
ההגנה

ת“א -
השלום

מחלף 
וולפסון

וולפסון

איכילוב בלינסון

שיבא
תל השומר

ראשל“צ -
משה דיין

לוד -
גני אביב

לוד
רמלה

רחובות

פ“ת -
קריית אריה

 רעננה
מערב

דרום

M2M2

M3M3

M3M3M2M2M1M1 קווי מטרו

קווי מתע"ן נוספים 

 BRT קווי

תחנת רכבת ישראל

מפגש עם קווי מתע"ן נוספים

    צפון-דרום: מכפר סבא ורעננה  
    לרמלה ורחובות

    מזרח-מערב: מפתח תקווה 
    דרך רמת גן לתל אביב
    קו חצי טבעתי שיחבר 

    בין כל קווי הרשת

M1M1

בית חולים

מערכת תחבורה עתירת נוסעים מפה 1: תוכנית רשת המתע"ן בגוש דן
במטרופולין תל אביב

המטרו של מטרופולין תל–אביב-יפו

שלושת קווי המטרו ישרתו 23 רשויות מקומיות. אורכם הכולל הוא כ-142 
ומתוכננות לאורכם כ-104 תחנות. הקווים מקודמים במקביל בארבע  ק"מ 

תוכניות תשתית לאומית )תת"ל(.

על אף עלותם הרבה, כ-150 מיליארד שקלים, למערכת המטרו יהיו תועלות 
כלכליות רבות לנוסעים ולכלל האזרחים, כמו גם למשק הלאומי. התועלת 
שיושקע  כל שקל  על  כלומר,  בשנה.  מיליארד שקלים  ב-23–34  מוערכת 

במטרו יקבל המשק בחזרה בין 2.5 ל-3.5 מיליארד שקלים.

 M1 קו מטרו
קו מטרו רדיאלי בציר צפון-דרום העובר בין הרשויות חולון, ראשון לציון, 

העתידי  הפיתוח  במתחם  העוברת  מזרחית  זרוע  ולו  ורחובות,  ציונה  נס 
בצריפין, באר יעקב, רמלה ולוד.

M2 קו מטרו
קו מטרו רדיאלי בציר מזרח-מערב העובר בין הרשויות חולון, תל-אביב-יפו, 
גבעתיים, רמת גן, בני ברק, גבעת שמואל, פתח תקווה והמועצה האזורית 

דרום השרון.

M3 קו מטרו
קו מטרו חצי-טבעתי המחבר את קווי המתע"ן במטרופולין ומייצר מבנה רשת 
רדיאלי היקפי. הקו עובר בין הרשויות הרצליה, רמת השרון, תל -אביב-יפו,
פתח תקווה, קריית אונו, רמת גן, אור יהודה, אזור, חולון ובת ים, וכולל גם 

שלוחה לנתב"ג.

המטרו, בדומה למתרחש בערים אחרות בעולם, תהיה מערכת רכבתית  בשנת 2012 הציבה ממשלת ישראל יעד להסב 40% מתושבי מטרופולין 
משלימה למערך הרכבת הקלה. למטרו קיבולת נוסעים גדולה יותר  גוש דן לשימוש בתחבורה ציבורית עד שנת 2040. 
)כ-70,000 נוסעים בשעה( וכן מהירות גבוהה יותר )40 קמ"ש בממוצע 
ואף כפול מכך בקטעים מהירים(. בשל מאפיינים אלו, מתאימה מערכת  מסקנות התוכנית האסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבורית, שהוכנה ביוזמת 
המטרו לפריסה גאוגרפית רחבה ולחיבור של יישובים רבים יחד, ובכך  משרד התחבורה ומשרד האוצר, הבהירו כי מערכת הרכבת הקלה איננה 

נוצרת רשת רכבתית המחברת את קווי הרכבת הקלה למוקדי בילוי, מספיקה להשגת יעד זה. על כן, באוגוסט 2016 הטילה ממשלת ישראל 
מסחר, תעסוקה ומגורים מרוחקים. על חברת נת"ע את תכנונם של קווי המטרו, שיהיו שלב נוסף בפיתוח 

מערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל-אביב-יפו. 

חברה  בידי  ותוקפה  מומחים  בצוות  הסתייעה  הבחינה  מטרו.  קווי  של  תוואים  לכמה  ישימות  בחינת  בנת"ע  נערכה   2018 עד   2016 השנים  בין 
בינלאומית. לאחר הגשת מסקנות הישימות וקבלתן במשרד התחבורה, הוטל על נת"ע ב-2019 לבצע תכנון מוקדם וסטטוטורי של שלושה קווים:

של  הסטטוטורי  הקידום  יימשך   2020 שנת  במהלך 
ארבע התוכניות, ובסופה הן יובאו לאישור הממשלה.

במקביל בשנת 2020 החלה עבודת היערכות לתכנון 
והן  בנת"ע  ארגונית  מבחינה  הן  המטרו,  והקמת 
מבחינת תכנון מכרזים למנהל רשת ומנהלי פרויקטים 

של הקווים השונים.
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יישום חזון הקיימות  פרק זה מתאר את 
בנת"ע משלב התכנון, דרך ההקמה ועד 
להסעת הנוסעים, בתוך החברה ובקרב שותפי 

הפרויקט.
כחברה האחראית להקמה ולתפעול של 
המתע"ן, נת"ע מסתייעת בשרשרת ענפה של 
ספקים, יועצים וקבלנים. מאמץ רב מושקע 
בת-קיימא  למסד שרשרת אספקה  כדי 
המיישמת את ערכי הקיימות של החברה, 
ועם זאת, נת"ע נשארת מחויבת לתוצאות 

בשטח.
הפרק מחולק לשלושה תתי-פרקים, שהם 

ליבת יישום הקיימות בנת"ע:

ניהול הקיימות 
 בפרויקט – 

הלכה למעשה

	 מיסוד תרבות ניהול הפרויקט לפי  
עקרונות של איכות, מצוינות, אינטגרציה, 

סיכונים והזדמנויות וחדשנות
	 הבטחת קיימות סביבתית בכל שלבי 

מחזור חיי הפרויקט
	 הבטחת קיימות חברתית בפרויקט דרך 

תכנון, ניהול קשרי קהילה הדוקים וקידום 
תרבות של בטיחות 

שדרות בן צבי, תל-אביב-יפו
מקור: נת"ע
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בנייה ירוקהקידום המצוינות בשרשרת האספקה 

פיתוח מקצועי ואישי של ההון האנושי

רווחה תעסוקתית ואישית

שיתוף ציבור בתהליכי תכנון 

השתלבות במרקם האורבניעמידה בתנאי סף של רעש ושיפור מתמיד

מניעת שוחד טוהר מידות

רשימת הנושאים המהותיים לנת"ע ומחזיקי העניין

דיאלוג עם 
הקהילה

שימור עצים

הנגשה איכות

 יעילות אנרגטית

תכנון מוכוון משתמשמניעת מפגעים

ניהול קשרי קהילה
ניהול פניות ציבור

חדשנות

  שירות לקוחות

שוויון הזדמנויות

בטיחות

הסברה

אתיקה

קיימות במחזור 
חיי הפרויקט -תכנון, 

ביצוע והפעלת 
המתע"ן

קיימות ואחריות 
תאגידית פנים 

ארגונית 

מחזיקי העניין של נת"ע הם כלל הגורמים הנמצאים במגע עם החברה, 
משפיעים עליה או מושפעים ממנה. דיאלוג עם מחזיקי העניין הוא תהליך 
מובנה ויזום שבו מקיימת החברה דיאלוג מתמשך עם לקוחות, עובדים, 
ספקים, חברות מקבילות, עמותות, ארגונים, גורמי ממשל ועוד. האתגרים 
את  מגבירים  בר-קיימא,  לפיתוח  השאיפה  לצד  ימינו,  של  הארגוניים 
חשיבות הדיאלוג עם מחזיקי העניין; הדיאלוג מבטיח את זכותם להשמיע 
את עמדתם, ומנגד – מטיל על הארגון את החובה להגיב לסוגיות אלה 

ולשפר את ביצועי הארגון.

מחזיקי העניין של נת"ע ונושאים מהותיים

קבלנים, ספקים, יועצים ונותני שירותים עובדי נת"ע
ספקי  כוללים  אלה  רבים.  גורמים  עם  התקשרויות  באמצעות  פועלת  נת"ע  את  מממשת  היא  ובאמצעותם  מהותיים  עניין  מחזיקי  הם  החברה  עובדי 
שירותים וציוד, מתכננים, יועצים, קבלנים, חברות מנהלות ומפקחות וגורמים  ייעודה. נת"ע מקיימת תרבות ארגונית המושתתת על שקיפות, כבוד הדדי 
אחרים. עם כל אלו מנהלת נת"ע דיאלוג שוטף באמצעות סקרי שביעות רצון,  ותקשורת פתוחה, ומקיימת דיאלוג שוטף עם העובדים במישורים רבים.
ומפגשי נת"ע-ידע, כנסי ספקים  מפגשים שוטפים, מפגשי למידה, סדנאות 
ואירוע סיכום השנה בתחרות "חופרי הזהב", ועוד. מידע נוסף ניתן למצוא 

בפרקים שונים של דוח זה. קהילות ובעלי עסקים מקומיים
הפרעות  שייגרמו  צפוף  אורבני  באזור  המבוצע  ממושך  פרויקט  של  מטבעו 

רשויות ממשל ורגולציה לציבור התושבים, הסוחרים והנהגים. 
הנוחות  אי  את  לצמצם  על-מנת  הציבור  עם  שוטף  דיאלוג  מנהלת  נת"ע 

נת"ע פועלת בסביבה מרובת רגולטורים, מקומיים ולאומיים, שאיתם היא חותרת  נת"ע  של  ההסברה  צוות  העבודות.  בזמן  החיים  איכות  על  שמירה  ולאפשר 
להשגת שיתוף פעולה אופטימלי במטרה לקדם את חזון החברה ומטרותיה.  מספק לציבור מידע שוטף על אודות העבודות באמצעות הפעלת מוקד טלפוני 
כמוציאה לפועל של פרויקט תשתית תחבורה לאומי, הרגולטורים הרלוונטיים  ופגישות פרטניות, הפצת עלונים בתיבות הדואר, פרסום  24/6, קיום כנסים 
ועל  הציבורית  התחבורה  וקידום  תכנון  על  אמונים  החברה  של  לפעילותה  ההסברה  אגף  מטעם  נציג  מונה  עבודות  אזור  לכל  ועוד.  בעיתונים  מודעות 
הסדרת השפעות אחרות שיש לפרויקט בנייה בקנה מידה גדול )מים וחשמל  והוא זמין לפניות, שאלות ומתן מענה לבעיות הנוצרות תוך כדי ביצוע העבודות. 
של  העבודה  תהליכי  בכל  בחשבון  מובאים  רגולטוריים  שיקולים  לדוגמה(.  העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, גופים עירוניים וועדי 
החברה, מתוך מטרה להגיע לפתרונות מוסכמים ולקבל את ההיתרים הדרושים  שכונות. הרחבה על נושא זה ניתן לקרוא בפרק "ביצוע פרויקט לאומי בתוך 

לשם המשך ביצוע הפרויקטים. קהילה חיה ותוססת – ניהול קשרי קהילה"  בדוח זה )ראה עמ' 56(.

נושאים מהותיים
הנושאים  זיהוי  תהליך  על  זה  דוח  הכנת  נסמכה  לעיל,  האמור  לאור  החברה  פעילות  בלב  הנמצאים  אלו  הם  קיימות  לדיווחי  המהותיים  הנושאים 
המהותיים שנעשה לקראת דוח הקיימות של שנת 2017, והנושאים תוקפו  דיאלוג שוטף  נת"ע מקיימת  גם למחזיקי העניין שלה.  גדולה  ובעלי חשיבות 
מחדש עם הנהלת החברה ומומחים חיצוניים. בתקופה זו, מלבד הרחבת  עם מחזיקי העניין שלה כחלק מתהליכי העבודה הסדורים בביצוע הפרויקטים 
ובהרכב  וייעודה  החברה  בפעילות  מהותי  שינוי  חל  לא  החברה,  פעילות  שעליהם היא אמונה. 

מחזיקי העניין שלה. כחלק מניהול הקיימות בחברה, תכננה נת"ע לקיים תהליך מתודולוגי סדור של 
היוועצות ותיקוף הנושאים המהותיים במחצית הראשונה של 2020. עם פרוץ 

מחזור  לקראת  עניין  מחזיקי  עם  היוועצות  תהליך  לבצע  החברה  בכוונת  מגפת הקורונה COVID-19 והיערכות החברה לפעילות במצב החדש, נדחה 
דיווח הקיימות הבא. תהליך זה יתבסס על משוב מחזיקי עניין לדוח הנוכחי. ביצוע התהליך למועד מאוחר יותר בשנה ותוצאותיו ייכללו בדוח הקיימות הבא. 
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צילום מסך מדוח מנכ"ל ב-BI: ניהול מידע ותהליכים  

מיסוד תשתית ניהולית מיטבית בפרויקט לאומי

נושאים   – לשניים  מחולקת  האיכות  מערכת 
פנים-ארגוניים וניהול הממשקים של החברה, 

ובכללם:

ניהול האיכות
מורכבות הפרויקטים שבאחריותה של נת"ע מחייבת אותה לניהול 
איכות ברמה הגבוהה ביותר, בתוך החברה כמו גם על ידי השותפים 

האחרים בשרשרת הערך. 

כמזמינת העבודה, נת"ע עוסקת בפיקוח, בבקרה ובהבטחת איכות 
על התוצרים המתקבלים מקבלנים ומספקים אחרים. משום שגישת 
הניהול של נת"ע רואה בניהול האיכות, הסביבה והבטיחות מרכיבים 
השלובים זה בזה, הקימה עבורם החברה מערכת ניהול משולבת 

לתחומי האיכות, הסביבה והבטיחות. 

מערכת הניהול המשולבת מלווה את תהליכי הליבה המרכזיים של 
פעילות החברה ותומכת בהם: תכנון מערכת הסעת ההמונים, ניהול 
המכרזים, הבקרה על קבלני הביצוע ושירות הלקוחות. בעזרת מערכת 
הניהול המשולבת מצליחה הנהלת החברה לצמצם ככל הניתן את 
שיעור אי-ההתאמות בביצוע, ולהבטיח את שביעות רצון הציבור 

מהמוצר העתידי. 

בחברה מיושמים תהליכי שיפור מתמידים, המתבססים על קביעה 
תקופתית של מטרות ויעדים בתחומי האיכות, הסביבה ובטיחות העובדים. 
מערכת הניהול המשולבת נבדקת אחת לתקופה כדי לוודא את מידת 
עדכניותה, רמת האפקטיביות שלה בהשגת המטרות שהוצבו לה ואת 

מידת הטמעתה בכל דרגי החברה.

 ISO 9001 ניהול איכות על פי ת"י
ת"י ISO 9001 מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות שתאפשר עמידה 
בציפיות הלקוחות לאורך זמן. התקן מתמקד בלקוח, במנהיגות, בהעסקת 
עובדים, בגישה תהליכית, בשיפור קבלת החלטות מבוססות-ראיות 

ובניהול יחסי גומלין. 
נת"ע מנהלת את כל פעולותיה לעמידה בת"י ISO 9001, כמו גם 
בדרישות ותקנים נוספים. בנת"ע קיימת מערכת נהלים מוסדרת, 
הנגישה לכלל העובדים ומגדירה את שיטת ההתנהלות עבור כל 

הפעילויות שעליהן אמונה החברה. 

במהלך השנים 2018–2019
   בוצעו 140 מבדקי איכות לחברות ניהול הפרויקט בהתאם לתוכנית 

      העבודה השנתית.

   נערכה בדיקה לניהול תקין של תהליכי האינטגרציה של כלל הרכיבים 
      בפרויקט הקו האדום.

  נעשתה הטמעת מערכים ותהליכי איכות בקווים הירוק והסגול.

  התקיימו שתי פגישות חצי-שנתיות של פורום החדשנות.

  הושלם תהליך הפקת לקחים לכל חטיבה.

  בוצע סקר הערכת ספקים.

  הושלמה הכנת חוברת לעובד החדש.

נערכו מבדקים שנתיים למערכת ניהול האיכות לתקני איכות,   
     סביבה ובטיחות.

מדיניות החברה
בנושא מערכת הניהול המשולבת - איכות, סביבה ובטיחות

חזונה של נת"ע: הקמה ותפעול של מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב, שתהווה חלופה מועדפת 
לציבור, מנוף לצמיחה כלכלית, התחדשות עירונית וחיזוק המרקם החברתי.

הנהלת נת"ע מחויבת לעמוד בכל דרישות החוק מתחום  החברה מייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשירות 
עיסוקה של החברה )תקנים לאומיים, תקנות, צווים וכל  הניתן לציבור, תוך שמירה על בטיחות ובריאות עובדיה, 
דין אחר(, בכלל זה דיני הסביבה והבטיחות הישימים  צמצום סיכונים ופגיעה מינימלית בסביבה ובמשאבים 
לשם הגנה על עובדי החברה וקבלניה וצמצום ההשלכות  הטבעיים. לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את התקנים 

הסביבתיות של פעילות החברה.  הבאים: תקן ניהול האיכות ת"י ISO 9001, תקן ניהול 
הסביבה ת"י ISO 14001 ותקן לניהול בטיחות ובריאות 

הנהלת נת"ע תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד  .ISO 45001 תעסוקתית ת"י
אשר יתבסס על קביעה תקופתית של מטרות ויעדים 
בתחומי האיכות, הסביבה ובטיחות העובדים. מערכת  הנהלת נת"ע מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת 
הניהול המשולבת תיסקר תקופתית על מנת לוודא את  לעמוד בחזון החברה ובציפיות הציבור ולפעול להשגת 
מידת העדכניות של המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת  שביעות רצון מצד הגורמים מולם היא פועלת. 

המטרות ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי החברה. מערכת הניהול המשולבת מלווה את פעילות נת"ע בכל 
מדיניות נת"ע תופץ ותובא לידיעת כל העובדים, בכללם תהליכי העבודה - מתכנון מערכת הסעת ההמונים, דרך  עובדים מטעמה, במסגרת הדרכות תקופתיות ואמצעי ניהול המכרזים, הבקרה על קבלני הביצוע ועד השירות  מידע ותקשורת אחרים. מדיניות זו תהיה נגישה לעיון ללקוחותיה. בעזרת מערך הניהול המשולב מצפה הנהלת  הציבור ומחזיקי העניין באמצעות אתר האינטרנט של החברה להקטין ככל שניתן את שיעור התקלות, התאונות,  החברה. ואי ההתאמות לדרישות הציבור, לסטנדרטים המקובלים  ולדרישות החוק.

ניהול ידע במערכות ממוחשבות ייעודיות: 
בשנת 2018 תחום האיכות החל להיות מנוהל בעזרת שתי מערכות 
מחשוב ייעודיות – אקונקס )Aconex( ומערכת ה-BI. המערכות 
מוזנות במידע בזמן אמת ומסייעות בניהול תהליכים ובקרת הביצועים. 
יתרה מזאת, המערכות מצוידות ביכולות מתקדמות להפקת דוחות, 
להגדרת תהליכים ולביצוע בקרות מודולריות בהתאם לצורך, ובעזרתן 

התאפשרה קפיצת מדרגה באיכות ניהול הפרויקטים.

חיים גליק
מנהל כללי 

הנהלת נת"ע תבטיח שיתוף והתייעצות עם מחזיקי עניין בתחומי פעילות החברה.
הנהלת החברה וצוות עובדיה מתחייבים בזאת ליישם את המדיניות ונוהלי החברה כפי שמופיעים 

במערכת הניהול המשולבת.

ניהול איכות בממשקים  ניהול איכות פנים-ארגוני

•  שילוב דרישות איכות במכרזים •  משרדי החברה
•  אישור תוכניות עבודה לביצוע •  הסדרת תהליכים 

•  הבטחת איכות תהליכית והנדסית •  הכנת נהלים 
•  בקרת ביצועים ודיווחים מחברות  •  הגדרת סמכויות

ניהול •  תוכנית הדרכות     
•  ניהול ידע ופיקוח עליון •  ניהול ידע

•  מערך תיעוד
•  בקרה ופיקוח פנימי

•  שקיפות ופעולות מתקנות

בשנת 2018 הושלם שדרוג תקני האיכות של 
החברה למהדורה החדשה והעדכנית ביותר: 

 .ISO 14001 2015-ו ISO 9001

ניהול איכות ברכש קרונות הרכבת הקלה:
בשנת 2019 נשלח צוות בודקים שהוסמך על ידי 
נת"ע למפעל הקרונות של היצרן בסין. הצוות שהה 
במתקני היצרן תקופה ממושכת כדי לוודא שקיימת 
התאמה מלאה בין מפרט הקרונות שהוזמן לזה 
שמורכב בפועל בישראל עבור נת"ע. הבוחנים 
שהו בקווי הייצור, יצרו ממשקי עבודה עם מנהלי 
המפעל לצורך טיפול מהיר ואפקטיבי בבעיות ובחנו 
במהלך עבודתם גם פרמטרים נוספים כגון עמידה 

בסטנדרטים של בטיחות וגהות ועוד. 

•  42 אתרי עבודה השתתפו בתחרות "חופרי הזהב" בשנת 2019 – המספר הגבוה ביותר מתחילת הפרויקט  איכות
 Business בינה עסקית( BI-ו )מערכת ניהול מסמכים חובקת-פרויקט( Aconex השקת מערכות לניהול איכות  •

)Intelligence
ISO 9001 - 2015 תקני האיכות של החברה עודכנו למהדורה החדשה ביותר  •

	 80% מהפניות למוקד טלפוני נענו בתוך 60 שניות בשנת 2019
	 90% מפניות הציבור נסגרו בתוך 14 יום בשנת 2019

	 בוצעו 140 מבדקי איכות 
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סיכונים והזדמנויות

נת"ע מאמינה כי נדרשת חשיבה מוטת סיכונים והזדמנויות בהיבטי 
 .ISO 9001 הארגון השונים, כפי שמנחה גם תקן האיכות

ניהול הסיכונים הממוסד בנת"ע הוא תהליך מתמשך, המתבצע כחלק 
מניהולה השוטף של חברה. כחלק מניהול הסיכונים מתבצע תהליך 
שיטתי ודינמי הכולל את השלבים הבאים: זיהוי הסיכונים, הערכת 
הסיכונים, מינוי אחראי סיכונים, בניית תוכניות הפחתה וקיום תהליכי 

מעקב, בקרה ודיווח.
מטרות ניהול הסיכונים הן, בין היתר, לזהות את הסיכונים בשלב מוקדם 
ככל האפשר ולטפל בהם לפני שהם מתממשים וגורמים לפגיעה 
ביכולתה של החברה לעמוד ביעדיה. חברת נת"ע אימצה את עקרונות 
ניהול הסיכונים על פי הוראות חוזר רשות החברות הממשלתיות בנושא. 
על מנת להיערך מבעוד מועד למזעור הסיכונים ולהקטנת החשיפה 
מחד גיסא, ולהתמודדות עם התממשותם מאידך גיסא, הטמיעה 
נת"ע בפעילותה השוטפת אמצעים ותהליכים לניהול סיכונים על פי 

מתודולוגיה מובנית ואחידה, הן בפרויקטים והן בחברה.

ניהול הסיכונים בפרויקט  במסגרת תהליך 
מתמקדים בין היתר גם בסיכוני סביבה אחת

לרבעון. 

חמשת סיכוני הסביבה העיקריים בפרויקט הם:

 

•  פינוי לא מוסדר של עודפי חפירה ופסולת בניין 
    )חריגה מחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984(

•  פינוי לא מוסדר של קרקעות מזוהמות 
     )חריגה ממדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא מניעת זיהום קרקע(

•  הזרמת מים בניגוד לצווי ההרשאה 
     )חריגה מחוק המים, התשי"ט-1959, "מניעת זיהום מים" ותקנותיו(

•  חריגה מרמות הרעש המותרות 
)חריגה מהחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961(     

•  טיפול לא נאות במפגעי אסבסט 
      )חריגה מהחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011(

זיהוי
סיכון

הערכת 
סיכון

מינוי אחראי 
סיכון

בניית תכנית 
הפחתה

מעקב, בקרה
ודיווח

הזדמנות היא אירוע שתוצאתו חיובית ויכולה להוביל 
לשיפור ביכולת החברה לעמוד ביעדיה ובמטרותיה. 
החברה נערכת למעבר לניהול הסיכונים באמצעות 
מערכת ייעודית לניהול מערך הסיכונים של החברה 
ושל הפרויקטים שעליהם היא אמונה, על בסיס 
מתודולוגיה מובנית לניהול סיכונים ובהתאם לנהליה. 

ניהול חדשנות
החברה פועלת להטמיע את תפיסת החדשנות בקרב העובדים ובקרב כלל 
הגורמים שמולם היא מתקשרת, וכן מקדמת תוכנית חדשנות הכוללת פעילויות 
פנים-ארגוניות ופעילויות מול גורמי חוץ. אחת לחצי שנה מתכנס פורום חדשנות 
ארגוני שבו משתתפים נציגי חטיבות בכירים לדיון וקידום תוכנית החדשנות. 

חדשנות היא יצירת ערך מוסף ושיפור תהליכים באמצעות פתרונות חדשים 
לצרכים קיימים או חדשים. מודל החדשנות שגובש בחברה מורכב משלושה 
מעגלי מקורות של רעיונות: רעיונות שמקורם בנת"ע, שהגיעו מהעובדים 
ומשיפור תהליכים בחברה; רעיונות שמקורם מספקים וגורמים שיש לנת"ע 

התקשרות קיימת מולם; ורעיונות שמקורם במחזיקי עניין אחרים.

צוות החדשנות אחראי לאיתור ולקליטה של רעיונות המגיעים משלושת מעגלי 
המקורות; לניהול תהליכי בחינת רלוונטיות והיתכנות של רעיונות המגיעים 
לחברה ורלוונטיים הן לחדשנות בפרויקטים והן לחדשנות בתהליכים ארגוניים; 
לליווי בהטמעת רעיונות אלו; ולהובלת חקר של תחומי חדשנות מגוונים, בדגש 

על חדשנות בחוויית המשתמש.

תכנון מוכוון משתמשים 
אחד הנושאים המקודמים בצוות החדשנות הוא קידום של תפיסת תכנון מוכוון 
משתמשים )HCD - Human Centered Design(. בין מטרותיה של 
תפיסה זו: להפוך מערכות לשימושיות ואינטראקטיביות באמצעות התמקדות 

במשתמשים במערכת, בצרכיהם ובדרישותיהם, וכן באמצעות התחשבות בגורמים 
אנושיים, בידע ובטכניקות שמישות. גישה זו משפרת את חוויית המשתמש ואת 
שביעות רצונו, תוך שיפור הנגישות והקיימות של מערכות הנבנות במיקוד זה. 
הגישה משמשת כלי אפקטיבי למניעת ההשפעות השליליות האפשריות של 

השימוש במערכת על בריאות האדם ורווחתו.

נת"ע מייחסת חשיבות גדולה לתפיסת ה-HCD ובמסגרת זו התקיימה סדנה בהנחיית 
מומחה בינלאומי ובהשתתפות צוותי התכנון של נת"ע לקווים הירוק, הסגול והמטרו.  
כחלק ממסקנות הסדנה, ניתנו הנחיות חוזיות כיצד לשלב את הנושא בתהליכי תכנון. 

ספקים

נת"ע

מחזיקי עניין אחרים

חדשנות

	  עבודה משותפת עם המועצה האמריקאית 
לבניה ירוקה )USGBC( להתאמת תקן 

LEED לתחנות תת-קרקעיות

	  עבודה משותפת עם ה-USGBC לבניית 
התקן הראשון בעולם לתשתית מסילתית

•  הקמת יחידת חדשנות שתפקידה ליישם את 
תפיסת החדשנות של החברה

•  ביצוע פיילוט חלונות דיגיטליים

	 ביצוע פיילוט רחפנים

מפגש נת"ע ידע
מקור: נת"ע
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סיכונים והזדמנויות

 PPP )Public Private Partnership ( - הטמעת דרישות חדשנות במכרז בשיטת ביצוע
לתכנון, הקמה ותחזוקה של הקווים הסגול והירוק - 

מכרז ה-PPP לבחירת שני הזכיינים לתכנון, להקמה ולתחזוקה של הקווים הירוק והסגול גובש בשנים 
2018–2019 ופורסם בשנת 2019. מדובר במכרז רחב-היקף מורכב ומסועף עם תכולה נרחבת, הכוללת 
תכנון והקמה של מסילות, מבני דרך, תחנות עיליות ותת-קרקעיות, מרכזים תפעוליים, קרונות, רכבות, 
מרכזי שליטה, מערכות חשמול, מערכות רכבתיות ועוד. מכרז זה הוא גם לתחזוקת הקווים למשך 20 

שנות הפעלתם. בכוונת נת"ע לבחור שני זכיינים, אחד לכל קו.
נת"ע גיבשה רשימה של קריטריונים בני-קיימא מחייבים והם צורפו למכלול דרישות המרכז, ובהם 
בחינת הזדמנויות בתחומי האנרגיות המתחדשות, תכנון מוכוון משתמשים של תחנות, קרונות ומרכזים 

תפעוליים, והסמכת מרכזים תפעוליים ותחנות תת-קרקעיות לתקן בנייה ירוקה.
אחד הנושאים המורכבים ביותר לשילוב בקריטריונים המחייבים במכרז הוא חדשנות. זאת מכיוון שקשה 
להעריך כיום אילו התפתחויות טכנולוגיות רלוונטיות יהיו בעתיד. עם זאת, כדי לקדם את הטמעת נושא 
החדשנות בקווים הירוק והסגול, נערך מיפוי יסודי של כלל המסמכים והסעיפים הרלוונטיים במכרז. על 
סמך מיפוי זה, בכוונת נת"ע לעבוד בשלב התכנון בשיתוף פעולה עם הזכיינים במכרז, כדי להטמיע 
פתרונות חדשניים בנושאים השונים, לרבות כרטוס, שילוט ותכנון נסיעה, בין היתר באמצעות הוראות שינוי. 

הצגת אומנות בתחנות, כרטוס ומעברים  החברה בוחנת וממשיכה לחקור תחומים בעלי 
 BIM  ,מהירים רלוונטיות גבוהה לחברה, ובהם: מדידה, מעקב 

 )Building information modeling( ודיווח דיגיטליים באמצעות רחפנים,  
וניהול דאטה ונתונים.  שילוט והכוונה, 

אינטגרציה

בניהול פרויקט מורכב ועתיר משאבים ותשומות כמו המתע"ן – ניהול 
האינטגרציה הוא קריטי להצלחת הפרויקט במסגרת הזמנים שנקבעה 
לו ובמסגרת התקציבית המאושרת. היכולת לסנכרן בין שלל מרכיבי 
התכנון והביצוע על שלביהם השונים הוא שקובע פעמים רבות את 

גורלו הפרויקט, או לכל הפחות את מידת הצלחתו. 
עם התקדמות עבודות התכנון וההקמה של הקו האדום, התחדדה 
ההבנה כי על נת"ע להקדיש תשומות ייחודיות לניהול האינטגרציה 
בפרויקט. זאת ביתר שאת לנוכח ייחודו והאתגרים הטכנולוגיים 

והניהוליים שכרוכים בו. 

לניהול האינטגרציה של נת"ע בפרויקט שלושה 
רבדים:

1. אינטגרציה ניהולית – ניהול מורכב של מגוון רמות שותפים, 
קבלנים, מתכננים, מנהלי פרויקטים וחברות בקרה בקווים השונים.

2. אינטגרציה תפקודית פונקציונלית – ניהול, תיעוד, בקרה, סנכרון 
ופתרון התנגשויות בין דרישות פונקציונליות במרכיבים השונים של 
המערכות המגוונות של הפרויקט, לרבות מערכות רכבתיות, תפעול, 

תקשורת וחשמל.

3. מיתוג, נראות וחוויית המשתמש – ניהול מיתוג אחיד של המתע"ן מול 
מחזיקי העניין השונים במרחב הציבורי. יצירת שפה מיתוגית אחת לכלל 
מרכיבי הפרויקט, המבוצעים על ידי קבלנים שונים בפרקי זמן שונים.

נת"ע מטמיעה ניהול דרישות וקונפיגורציות 
ברכיבים השונים במחזור השלם של הפרויקט 
בגישה המקובלת בעולם. נת"ע הגדירה את 
הדרישות לרכיבים העיקריים של הפרויקט בשלב 
המקדים לתכנון, הקבלנים פירטו את הדרישות 
העקרוניות להגדרות תפקודיות וקונפיגורטיביות, 
ואלה בתורן הפכו לדרישות מפורטות במכרזים 

ובחבילות התכנון והביצוע. 

תכנון מוקדםתכנון מוקדם הפעלה ותחזוקההפעלה ותחזוקה

תכנוןתכנון קבלת התוצריםקבלת התוצרים

בנייה והתקנהבנייה והתקנה

וולידציה

בקרה וולידציה

בקרה רה
בק

רה
בק

ייצור

קונפיגורציה

קונספט

סיכונים

התקנה

ביקורת

אישור 
המערכת

הפעלה

ניטור ביצועים

התאמות

פירוק וסיום

תכנון
אינטגרטיבי

הגדרת
המערכת
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אינטגרציה

בתהליך ההקמה מתרחש תהליך הפוך שבו התפקודיות של הרכיבים 
הנבנים והמותקנים נבדקת אל מול ההגדרות הראשיות, כמתואר 

בתרשים דמוי האות V לעיל.
בפרויקט תשתיות מורכב, ניתן לאפיין את חיי הפרויקט באמצעות 
תרשים זה. ראשיתו של פרויקט היא בשלב התכנון הראשוני: מה 
מבקשים להשיג באמצעותו? על אילו צרכים הוא עונה ומהן הדרישות 
ממנו? אילו סיכונים קיימים בפרויקט? השלב הבא הוא שלב התכנון 
המפורט, שבו תשובות לשאלות שהועלו מוקדם יותר בתהליך מתורגמות 
לדרישות קונקרטיות לתפקודיות המערכת. לאחריו מגיע שלב הייצור 

על פי מפרט/דרישה. 

את הרכיבים השונים )שלדת קרון, מערכות הינע, שליטה ובקרה, 
מסילות, חשמל ותקשורת, תוכנה ועוד( מרכיבים יחד לביצוע בדיקות 
אינטגרציה אנכית הבוחנות כל מרכיב במערכת ספציפית ובודקות 
שהמערכת בכללותה עומדת במפרטים שנקבעו לה )לדוגמה, מערכת 
הבלימה בקרונות(, וכן לביצוע בדיקות אינטגרציה אופקית, הבוחנות 
את התנהגות המערכת במשולב עם המערכות שעימן היא מתקשרת 
ועובדת )לדוגמה, מערכת הבלימה בקרונות מתקשרת עם מערכות 

האיתות ותקשורת הנתונים(. 
בשלב זה נבחנת המערכת שהתקבלה גם אל מול הדרישות שהוגדרו 
בשלבים מוקדמים יותר, על מנת לוודא שהיא עונה גם על הצורך 

הראשוני שלשמו "יצאנו לדרך".

רק בסיום תהליך הבדיקות – תהליך ארוך ואינטנסיבי המאופיין 
בתיקונים ותהליכי היזון חוזר בין השותפים – מתבצע שלב מסירת 

הפרויקט לחברה האמונה על הפעלתו השוטפת.
ניהול האינטגרציה בשלבים מתקדמים יחסית של הקו האדום משלב 
אתגרים הנדסיים וטכנולוגיים וגם תרבותיים, דוגמת גישור ומציאת 
"פתרונות בשטח" המוסכמים על השותפים המגיעים מתרבויות שונות  –

מאירופה, מסין ומישראל. 

מיתוג אחיד
במהלך שנת 2019 השלימה נת"ע את בניית ספר המותג והמיתוג הכולל 
של הפרויקטים שבאחריותה. תהליך המיתוג הוא ביטוי לאינטגרציה 
בתכנון מוכוון משתמש והוא נחשב לסטנדרט בפרויקטים מתקדמים 

של תחבורה ציבורית בעולם.
משמעותו המרכזית של המיתוג היא יצירת שפה עיצובית ופונקציונלית 
שתסייע לנוסעים ולציבור במכלול המפגשים שלהם עם הרכבת הקלה 
והמטרו: החל משילוט הרחוב, דרך מרחבי התחנה והקרונות, ועד למדיום 
הדיגיטלי והמודפס. לצורך כך, נבחרה חברה בינלאומית המתמחה 
במיתוג מערכות תחבורה בעולם, ונעשה תהליך שכלל סדנאות בשיתוף 
נציגים של עובדי נת"ע ועיריית תל-אביב. בסדנאות סייעו עובדי נת"ע 

לקבוע את ערכי המותג והלוגו שעל בסיסו נבנה ספר המותג.

עובדי נת"ע בסדנה לבניית המותג ובחירת לוגו הרכבת הקלה 

לוגו הרכבת הקלה בחרטום קרון נוסעים

אינטגרציית מערכות מידע ואסטרטגיה דיגיטלית 
במהלך שנת 2019, עם התקדמות ביצוע קווי הרכבת הקלה, התחדד הצורך 
בגיבוש אסטרטגיה כוללת למגוון מערכות המידע הקיימות בארגון ובפרויקטים 

השונים. בבסיס הצורך - צרכים תפעוליים, תפקודיים ופונקציונליים. 
תפיסת ההפעלה של התחבורה הציבורית השתנתה בעולם והיא מבקשת 
כיום לספק לנוסע את המידע הרלוונטי והעדכני ביותר – והכול במגוון 

אמצעים ופלטפורמות )סלולר, אינטרנט, פיזית בתחנות וכיו"ב(.
כך לדוגמה חיישני IOT )"האינטרנט של הדברים"( במערכות הרכבת 
יכולים לדווח על תקלות ומצבים אחרים בעלי השפעה תפעולית, אך במידה 
שווה עשויה להיות להם חשיבות לציבור הנוסעים )כגון זמני ההגעה של 
הרכבת לתחנות השונות(. ולכן, תפיסת לקוח מתקדמת בוחנת איזה מידע 
צריך להיות מעובד ומונגש לנוסע על מנת לספק חווית לקוח מותאמת – 
ובאילו אמצעים: החל בלוחות המודעות האלקטרוניים בתחנות ועד לאתר 

האינטרנט והאפליקציה הסלולרית. 
זאת ועוד, סוגי מידע שונים עשויים להימצא רלוונטיים גם לשותפים של 
נת"ע בהקמת הפרויקט והפעלתו, דוגמת, החברות הבונות את מערך 
הכרטוס או מספקות את אמצעי התחבורה המשלימה לרק"ל )אוטובוסים, 

רכבת ישראל ועוד(.
במטרה לספק סט אחיד של הנחיות ודרישות לשותפי הביצוע בפרויקט, 
חתמה נת"ע על הסכם בתחילת שנת 2020 עם חברת ייעוץ בעלת ניסיון  
בינלאומי בליווי פרויקטים של תחבורה ציבורית ברחבי העולם, ובסיועה 
תגובש במהלך שנת 2020 אסטרטגיה דיגיטלית שתנחה את עבודתו של 

אגף מערכות המידע בחברה.

בחודש נובמבר 2019 הובאו לישראל שני הקרונות 
הראשונים של הקו האדום דרך נמל חיפה. הקרונות 
הועברו למתחם הדיפו בפתח תקווה ובמקביל הושלמה 
שם התקנת מסילת הבדיקות. בדיפו, מבוצעות בדיקות 
שונות לכלל המערכות ונסיעות מבחן. נכון למחצית 

2020 נמצאים 16 קרונות בישראל. 

הקרון הראשון בנמל חיפה

צוות משולב של נת"ע ומשרד התחבורה עבד ליצירת מדריך שילוט 
לכלל מתקני הרכבת הקלה, ובכלל זה לקרונות ולתחנות. בשנת 2019 
נבנו כמה דגמים לסוגי שילוט שונים בתחנה, במטרה לבחון ולקבל משוב 
ממגוון בעלי תפקידים בחברה. תהליך הגדרת השילוט ומאפייניו ממשיך 

גם בשנת 2020. 

שילוט והנגשה:
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קידום המצוינות בפרויקט

לעבודה  נכנסו  נוספים  עבודה  אתרי   2016 בשנת  היוזמה  ייסוד  מאז 
ודירוג "חופרי הזהב" לשנת 2019 כלל 39 אתרי עבודה בקו האדום, 
שני אתרים בקו הסגול ואתר אחד בקו הירוק. הדירוג ואירוע 
ההוקרה השנתי המסכם אותו הם מהאירועים המשמעותיים והגדולים 
במגזר  נת"ע  של  הייחודית  הארגונית  התרבות  ופרי  בחברה,  ביותר 

התשתיות בישראל.

דירוג ואירוע "חופרי הזהב"
הקבלנים  ביצועי  את  המעריך  דירוג  הוא  הזהב"  "חופרי  דירוג 
בארבעה מדדים – בטיחות, סביבה, איכות וביצוע, באמצעות 
ארבעה שאלונים ייעודיים. הדירוג נערך פעמיים בשנה ומטרתו לקדם 
מצוינות ושיפור מתמיד בביצועי האתרים, כמו גם יצירת תחרות חיובית 
בין הקבלנים הן ברמת הקו והן ברמת האתר הבודד בשטח בו עובדים 
מספר קבלנים במקביל. מנהל האתר המצטיין זוכה להכרה, הוא וצוות 
עדכון  עובר  הדירוג  הפרויקט. שאלון  שותפי  כל  מול  ועובדיו,  מנהליו 
כל שנה ובתוך כך מותאמות השאלות להתקדמות העבודות בפרויקט.

מנגנון הדירוג מלווה על ידי אנשי מקצוע בחברה בארבעת התחומים 
מ-70  יותר  מעורבים בהערכת האתרים  זה  צוות  המדורגים. מלבד 
מעריכים מכל שדרת הניהול והפיקוח על העבודות באתרים, ובכלל זה 

חברות הבטחת איכות וחברות ניהול. 

זה ארבע שנים נערך אירוע "חופרי הזהב". אירוע חגיגי וייחודי זה נערך 
בתחילת השנה האזרחית ומשתתפים בו כל דרגי נת"ע, חברות הניהול 
והפיקוח וקבלני הביצוע והמערכות באתרי הקווים האדום, הסגול והירוק. 
זהו האירוע היחיד שבמסגרתו כל שותפי הפרויקט נפגשים במקום אחד 
ובזמן אחד. במהלך האירוע מוכרזים האתרים המצטיינים של השנה 
החולפת, ואותות הוקרה מוענקים על ידי המנכ"ל והסמנכ"לים בנת"ע 
לצוותי העבודה באתרים, למנהלי איכות, למנהלי בטיחות, למנהלי סביבה 
ולמנהלי האתרים עצמם. מטרתו של האירוע היא לקדם תרבות תומכת 
ומתגמלת על מצוינות וגם לתמוך ביצירת שותפות גורל בין כל שותפי 

הפרויקט במימוש חזון אחד של נת"ע בהקמת המתע"ן. 

מספר האתרים המשתתפים בדירוג "חופרי הזהב" לפי שנים - בקו האדום:

אירוע "חופרי הזהב" 2019. 
הזדמנות ייחודית למפגש בין צוותי השטח והדרג הניהולי

2016 2017 2018 2019
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הזהב חופרי תחרות

Golden Hofry Awards הזהב חופרי Goldenפרס Hofry Awards
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מקדמים קיימות סביבתית

אחריות מנהלי הסביבה של הפרויקט

אחת לרבעון מתקיימות פגישות צוות של כל מנהלי הסביבה של שלושת  1. מנהלי הסביבה של המקטעים אחראים לאישור או דחיית כלל המסמכים 
הקווים עם מנהלי הסביבה של נת"ע לצורך בקרה על נושאי רוחב סביבתיים.   ,Method Statements ,הסביבתיים של הקבלן, ובהם תוכניות הניהול
אחת לחצי שנה נערך מפגש הפקת לקחים, עדכונים הדדיים ושיתוף ידע  תוכניות מבדקים, הדרכות, תחקירי תקריות סביבה, מעקב וסגירת אי-
בהשתתפות כל מנהלי הסביבה של שלושת קווי הרכבת הקלה, מרמת  התאמות, דוחות סיור שבועי ודוחות חודשיים.
הקבלן ועד לניהול הפרויקט ונת"ע. במפגש מוצגות תקריות סביבתיות  2. מנהלי הסביבה של הקווים אחראים לתפקוד כל המערך הסביבתי 
ונעשית למידה משותפת והפקת לקחים מאירועי סביבה שאירעו ואופן  של הקו, לרבות פיקוח והנחיה על דרג ניהול הסביבה של המקטע. מנהל 
הטיפול בהם. בשנת 2019 נערכו המפגשים בחודשים מאי ונובמבר.  הסביבה של הקו יוזם ישיבות מעקב צוות סביבה תקופתיות, מאשר את 
במפגשים דנים באירועי סביבה שאירעו באתרי העבודה השונים. כל מפקח  תוכניות הניהול של הדרג שתחתיו, מבצע סיורים בשטח, דואג לסגירת 
סביבה מרמת הקבלן ועד מנהל הפרויקט מנתח אירוע סביב ומציג מסקנות  דוחות חודשיים, אישור תוכניות מבדקים וכו'. 
ולקחים לטובת מפקחי הסביבה באתרים אחרים. לדוגמה, במפגש שנערך  3. מנהלי הסביבה של נת"ע מקיימים אחת לשבוע פגישות עבודה עם 
במאי 2019 נדונו בין היתר הנושאים הבאים: פינוי פסולת ומחזורה, מציאת  כל אחד ממנהלי הסביבה של שלושת הקווים, שבמהלכן מבוצע מעקב 
פתרון קצה לאריזות פסולת בניין, פינוי עודפי עפר וביצוע עבודות בקרבת  אחר התקדמות נושאי הסביבה בפרויקטים, העמידה בדרישות הרגולציה, 

צנרת החשודה כעשויה מאזבסט. אי-התאמות, תקריות סביבה וכו'. 

424 מבדקי התעדה 
 ISO ת"י  של 

14001

מפגשים חודשיים של 
הצוותים הסביבתיים 

בשלושת קווי הרכבת 
הקלה לעדכונים 

הדדיים ושיתוף ידע 

מפגשי הפקת 
לקחים 

מבדקים מטעם חברת 
WSP, המנהלת את 
פרויקט הקו האדום 

מבדקי איכות סביבה 
וקיימות של חברת 

RINA – חברת הבקרה 
הבינלאומית של פרויקט 

הרכבת הקלה
225

שבמכרז, בהתאם לסוג המכרז. במסגרת דרישות המכרז, על הקבלן 
לוודא כי הוא עומד בכל החקיקה הסביבתית הרלוונטית, לרבות

מסמכי הסביבה שהוטמעו במסמכי התכנון השונים או הוכתבו על 
ידי נת"ע בהתאם לאופי העבודות. כמו כן על הקבלן להשתמש ככל 
הניתן בחומרים בעלי תוויות סביבתיות; ליישם מערכת ניהול איכות 
סביבה בהתאם לדרישות ת"י ISO 14001; ולהכיר ולהטמיע את כל 
התקנים הרלוונטיים לאותה העת בנושאי הסביבה בכל אחד מהתחומים 
שאליהם יש לו נגיעה )כגון רעש, ויברציות, איכות אוויר, זיהום קרקע, 
גזי קרקע(. כלל הדרישות האלה מיושמות באמצעות הקמה, הטמעה 
ויישום של מערכת ניהול סביבה וקיימות המאוגדת בתוכנית ניהול 
הסביבה והקיימות שאותה נדרש הקבלן להגיש לאישור נת"ע או נציג 

מטעמה בתוך 30 יום ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז.

בשלב הביצוע: 
עם הזכייה במטלה והיציאה לביצוע הקבלן מכין את תוכנית ניהול 
הסביבה והקיימות שאליה נדרש על פי החוזה. תוכנית מפרטת את 
אופן התייחסותו לכל אחד מהרכיבים הנדרשים להיכלל בחוזה, ובהם: 
סקרים ודיגומים; טיפול בפסולת; ניהול עודפי עפר; מניעה וצמצום 
מטרדי רעש ורעידות; מניעה וצמצום של מפגעי אבק וזיהום אוויר; 
ניהול משאב המים; אחסון חומרים מסוכנים; טיפול במפגעי אזבסט; 

ניהול וחיסכון באנרגיה; טיפול בעצים.
כחלק מדרישות החוזה נדרש הקבלן לבקרה עצמית, ובמסגרת זו עליו 
לקיים סיורים ולהגיש דוחות לאישור מנהל הפרויקט, כגון דוח הסיור 
השבועי )Environmental Site Visit(. הסיור השבועי באתר 
מבוצע על ידי מפקח הסביבה מטעם הקבלן, ומטרתו לאתר ליקויים 
ובעיות סביבה. דוחות הסיור עוברים בקרה על ידי מנהלי הסביבה של 
המקטע והקו, הנדרשים לאשר כל דוח. במקרה של בעיות חוזרות, 

מתבקש הקבלן לבצע פעולה מתקנת או מונעת לתיקון הליקוי, כגון
ביצוע הדרכות או מתן מידע על כמויות הפסולת והחפורת שפונו מן 

האתר או נוצרו בו.
כלל הדוחות – השבועיים והחודשיים – מוגשים באמצעות מערכת 
האקונקס, נשלפים אחת לחודש ומוצגים במערכת ה-BI. המערכת 
מציגה את כלל הנתונים באתר העבודה, כגון צריכת אנרגיה, מספר 
הדרכות, כמות פסולת, ניהול מים, חומרים ומעקב אחר עודפי חפירה. 

הניהול הסביבתי של נת"ע 
ניהול הסביבה בקווי הרכבת הקלה מבוצע במשותף על ידי שלוש חטיבות 
בנת"ע – תכנון, ביצוע ואיכות. תחת החטיבות ישנו רובד נוסף לניהול 
הסביבה – חברות הניהול המנהלות אותו בשטח. בקו האדום לדוגמה,  
חברת הניהול WSP מעסיקה מנהל סביבה וקיימות, ותחתיו יש מנהלי 
סביבה מטעם חברות ישראליות לניהול הפרויקט. קיימים מספר מנהלי 
פרויקט בהתאם למקטעי העבודה וסוג העבודה. מנהלי הסביבה מטעם 
מנהלי הפרויקטים אחראים להטמעת דרישות הסביבה המפורטות בחוזים 

הקבלניים באמצעות מפקחי הסביבה של הקבלנים. 

בשנת 2019 אוחדו 3 נוהלי הסביבה של נת"ע למסמך אחד המתכלל את 
כלל היבטי ניהול הסביבה והקיימות בפרויקט. נוהל זה מקבע את הדרישה 
למינוי מפקח סביבה מטעמו של כל קבלן ביצוע בפרויקט, שיהיה אחראי 
לכתיבתה והוצאתה לפועל של תוכנית ניהול סביבה וקיימות בתחומי 
אחריותו. התוכנית מוגדרת כחובה לכל מפקח ומנהל סביבה בקו: מנהל 
הסביבה מטעם מנהל הפרויקט, מנהל הסביבה מטעם מנהל המקטע, 
ומפקח הסביבה מטעם הקבלן. נת"ע הגדירה רשימה של נושאים הנדרשים 
להופיע בתוכנית, ועל כל גורם לזהותם בשטח פעילותו ולהציג את תוכנית 
הטיפול בהם. בדרך זו מוודאת נת"ע כי תוכנית הניהול כתובה בהתאם 

לסטנדרטים הרצויים ומקיפה את כלל היבטי הביצוע בפרויקט.
 

ניהול סביבה בשלב התכנון: 
במסגרת תהליך התכנון כותב מתכנן הסביבה של המקטע מסמך המכונה 
"נספח ביצוע סביבתי". נספח זה עובד לאישור הרגולטור )ות"ל או מינהל 
התכנון( ונכנס כחלק בלתי נפרד למסמכי התוכנית הסטטוטוריים. הנושאים 
והדרישות המפורטים בנספח הם תולדת לשון החוק ותקנותיו, דרישות 
מסמכי התוכנית ומסמכים סביבתיים ודרישות הרגולטורים השונים, כגון 
המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, רשות המים, הות"ל והרשויות 
המוניציפליות. על הקבלן לעמוד בכל דרישות החקיקה הסביבתית, התקנות 

והנחיות הגופים המוסמכים.

בשלב המכרזים: 
עם היציאה להליך המכרזי נכתב ומצורף למסמכי המכרז נספח איכות 
סביבה וקיימות. זהו מסמך מחייב וחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
הנספח מפרט את דרישות הסביבה והקיימות שבהן נדרש הקבלן לעמוד 

במסגרת העבודות 

מבנה ארגוני של ניהול הסביבה בקו האדום
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קידום קיימות סביבתית – בנייה ירוקה

נת"ע מייחסת חשיבות רבה לעמידה בסטנדרטים המתקדמים ביותר 
בתחומי פעילותה, ובכלל זה סטנדרטים של בנייה ירוקה. בשל כך, פועלת 
החברה להסמיך לתקנים סביבתיים מבנים רבים ככל האפשר בביצוע 

ובתפעול של קווי הרכבת הקלה.

הסמכת מבנה המשרדים בדיפו של הקו האדום 
 LEED Certified בפתח תקווה לתקן

LEED התקן האמריקאי לבנייה ירוקה המוכר בשם
 )Leadership in Energy and Environmental Design( 
הוא סדרה של מערכות דירוג בתחומי התכנון, הבנייה, התפעול והתחזוקה 
של מבנים. בשנת 2019 הוסמך מבנה המשרדים בדיפו של הקו האדום 

.Certified בפתח תקווה לתקן זה ברמת

הסמכת תחנות תת קרקעיות של הקו האדום 
LEED TRANSIT לתקן

בשנת 2018 חתמה נת"ע על הסכם שיתוף פעולה עם המועצה האמריקנית 
לבנייה ירוקה )USGBC(, והחלה בעבודה משותפת לבחינת טיוטת התקן 
LEED Transit – תקן בנייה ירוקה המותאם לתשתיות תחבורה. התחנה 
התת-קרקעית אבא הלל של הקו האדום נבחרה להיות אתר הפיילוט 
של התקן. במסגרת זו, יועץ בנייה ירוקה מטעם נת"ע מוודא יישום של 
דרישות התקן בתחנה וגם מבצע תהליך משוב מול USGBC עם צוות 
תכנון ופיקוח של נת"ע, כדי להציע התאמות לתקן החדש שרלוונטיות 

למתקנים תת-קרקעיים. 
בכוונת נת"ע להסמיך באופן רשמי את תחנת אבא הלל וליישם את דרישות 

התקן על יתר התחנות.
כמו כן, נת"ע שילבה דרישות לבנייה ירוקה במכרז ה-PPP עבור הקווים 
הירוק והסגול. זאת כדי להבטיח כי התחנות ומרכזי התפעול )הדיפו( של 
הקווים הבאים יקדמו אף הם בנייה ירוקה והתייעלות בצריכת משאבי הסביבה.

נאה דורש ונאה מקיים – בשנת 2016, טרם 
אוכלסו משרדי החברה בקומה 9, הסמיכה נת"ע 
את הקומה שבו נועד להיות מטה החברה לתקן 

.LEED-CI הבנייה הירוקה
קומות  שתי  ואכלסה  צמחה  החברה  מאז 
נוספות בבניין. במהלך שנת 2021 בכוונתה 
לבצע בדיקת היתכנות להסמכת שתי הקומות 
 Leed Operations and הנוספות לתקן

.Maintenance

בתמונה: מנכ"ל המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה בביקור בתחנת אבא הלל, דצמבר 2019, מקור: נת"ע בתמונה: מבנה הדיפו, מקור: נת"ע

קומת משרדים זו שופצה תוך מחשבה 
על חסכון באנרגיה ומשאבי טבע

וקיבלה הכרה של 
המועצה לבניה ירוקה.

סביבה

•  הסמכת מבנה המשרדים בדיפו בפתח תקווה 
LEED Certified לתקן

בעבודות  שפונה  מהעפר  מ-90%  •  יותר 
הפרויקט בשנת 2019 תועל לשימוש חוזר 

וקיימות לקווים הירוק  	  הרחבת מבדקי סביבה 
והסגול

	  בוצעו 4 מפגשי הפקת לקחים והעברת ידע

וקיימות של  הסביבה  איכות  	  בוצעו 5 מבדקי 
RINA חברת הבקרה הבינלאומית

ISO 14001 בוצעו 2 מבדקי התעדה לתקן 	
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שימור ושדרוג הנוף במרחב האורבני – ניהול ושימור עצים

גידול עצים מיוחדים, מורכבים,
בצורת מטרייה עבור פארק

המסילה הטורקית

פרט שתילה ייחודי 
המבטיח התפתחות 

של שורשי העצים 
הנטעים

שדרות ירושלים ביפו: ביצוע עבודות תשתית קרוב 
לעצי הפיקוס, תוך כדי הקפדה על חיתוך שורשים 

מבוקר, התקנת מערכת השקיה מיוחדת ומריחת 
משחה נגד פטריות, בהתאם להנחיות האגרונום

תוואי הרק"ל גובשה בשיתוף הרשויות המקומיות הרלוונטיות ובהתייחס  לחברת נת"ע מדיניות סדורה בנושא עצים לאורך קווי המתע"ן הכוללת 
לתכונות העצים השונים בהיבטים אקלימיים, אקולוגיים ותכנוניים. תוצר  פרק הנחיות למתכננים )DSM(. מסמך המדיניות גובש לאחר למידה 
עבודה זה מאפשר לאדריכל הנוף בשלב הביצוע לבחור עצים לנטיעה  מתהליכים דומים במערכות רכבת קלה בעולם ולמידת הנחיות התכנון 
מתוך המאגר המוסכם עוד בשלב התכנון ולטעת אותם לאורך תוואי  הרגולטוריות וההנחיות המפורטות הקיימות במרבית הרשויות שבשטחן 

הרכבת והכל בליווי אגרונום המלווה את הפרויקט. עובר תוואי הרכבת הקלה. מסמך המדיניות שולב במכרזים הרלוונטיים 
ומהווה מסמך מחייב עבור המתכננים לשימור עצים ותכנון נופי.

גידול מוקדם: בפרויקט הקמת הקו האדום, על מנת להבטיח את זמינות 
העצים, איכותם וגודלם יצאה נת"ע למכרז משתלות בשנת 2016; על  שימור עצים: נת"ע דואגת לשימור עצים בכל קווי הרכבת הקלה. העבודות 
מכרז זה נכתב בפירוט בדוח הקיימות הקודם. לאורך כל תקופת גידול  בפרויקט מלוות על ידי אגרונומים ומבוצעות תוך כדי הקפדה מרבית על 
העצים מתקיים פיקוח של אגרונום מטעם נת"ע ואגרונום מטעם המשתלה  פרטי השימור. לדוגמה: בשדרות ירושלים ביפו שומרו כלל עצי הפיקוס 

במטרה להבטיח עצים באיכות גבוהה ובגודל מתאים לנטיעה. בשדרה ותוואי הרכבת תוכנן כך שכלל העצים ישומרו.

פרט שתילה ייחודי: על מנת להבטיח כי העצים נקלטים ומתפתחים בצורה  רשימת עצים לנטיעה: פרויקט הרכבת הקלה יביא להוספת עצים חדשים 
אופטימלית לאחר נטיעתם, תכננה נת"ע סטנדרט חדש ומיטיב לבור הנטיעה  לאורך כל תוואי המסילה והתחנות; לשם המחשה, בפרויקט הקו האדום לבדו 

המבוסס על ניצול מיטבי של הקרקע הקיימת בתוספת אוורור והשקיה. מתוכננים לנטיעה כ-2,900 עצים חדשים. רשימת העצים לנטיעה לאורך 
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קידום מודעות סביבתית בקרב הקבלנים –  
ימי איכות הסביבה באתרים

לקראת יום זה עוברים כלל העובדים באתר הדרכה  החל מפסח שנת 2018 עורכת החברה "יום איכות סביבה וניקיון" באתריה 
מטעם מנהל הסביבה של הקבלן בתחומים: פעמיים בשנה: לפני חגי תשרי ולפני חג הפסח. מטרת יום זה היא להדגיש 

בפני הקבלנים השונים את החשיבות והמחויבות של נת"ע לאיכות הסביבה 
והקיימות באתרי העבודה שבאחריותה. ביום ייעודי זה ניתן דגש על שיפור   פעולות ואמצעים למניעת מטרדי אבק, רעש ורעידות

נראות האתרים וניקיונם, ריענון הדרכות בנושאי סביבה, מחויבות הקבלן 
לדרישות הסביבתיות החוזיות ועוד.   סדר וניקיון באתרי העבודה ודרכי הגישה אליהם

במהלך היום מגיעים צוותי סיור ובהם אנשי סביבה וביצוע של נת"ע ואנשי הסביבה   אמצעים למניעת זיהום קרקע ומים
מטעם חברת ניהול הפרויקט לביקורת שמטרתה לוודא כי האתרים עומדים 

בסטנדרטים ובדרישות החוזיות של הקבלן בכל הנוגע לנושאים הסביבתיים.  גידור ושילוט נדרשים בסביבת התחנות 

בשנים 2018–2019 נערכו  ימי איכות סביבה. 
הסיורים הקיפו 42 אתרי עבודה של הקווים האדום, הירוק והסגול 

והשתתפו בהם עשרות עובדי נת"ע, עובדי חברת ניהול הפרויקט והקבלן.

3

תחנת ביאליק
מקור:נת"ע

לפני

אחרי

שנקר
מקור:נת"ע

אלנבי
מקור:נת"ע

אלנבי
מקור:נת"ע

קרליבך
מקור:נת"ע

תחנת יהודית
מקור:נת"ע

תחנת ארלוזרוב
מקור:נת"ע

תחנת יהודית
מקור:נת"ע

יציאה מלוכלכת 

יציאה נקייה

מילוי השוקתשוקת יבשה ניקיון גרפיטי בחלונות ההצצה גרפיטי בחלונות ההצצה 

גן דקר
מקור:נת"ע

בת ים יוספטל 
מקור:נת"ע

מקטע 2 פתח תקווה
מקור:נת"ע

מיכלים במאצרהמיכלים וחבית מחוץ למאצרה

28.10.19

28.10.19

,

28.10.19

,

28.10.19

28.10.19

,

28.10.19

תחנת יהודית
מקור:נת"ע

דיפו
מקור:נת"ע

בת ים יוספטל
מקור:נת"ע

הדרכת איכות סביבה
מקור: נת"ע

צומת הלסינקי 
ארלוזורוב קו סגול
מקור:נת"ע
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ונת"ע תוכנית ניהול סביבה מפורטת, הכוללת התייחסות לפינוי עודפי  כלל ההשפעות הסביבתיות של נת"ע מנוהלות על ידי מחלקת הסביבה 
חפירה לרבות הערכת כמויות )נפח מתוכנן(, נוהלי פינוי עפר ודיווח, הסכם  בחברה בהתאם לחוק, לתקנות ולהוראות הרגולציה. המידע בנושאי צריכת 
התקשרות עם אתרים אופציונליים מאושרים על פי הרגולציה לקליטת  מים, חשמל ודלקים, שימוש בחומרי גלם כגון בטון, מתכת ועץ, וכמויות 
החומר לסוגיו, ומערך ניטור ובקרה לרבות ניטור משקל או רישום נפחי. פסולת מסוגים שונים מועבר לנת"ע על ידי חברות הביצוע ונמצא תחת 

פיקוח ובקרה. נתונים אלו יוצרים תשתית מידע ראשונה מסוגה בישראל, 
והם ישמשו בהמשך לבניית מאגר של השפעות סביבתיות בשלבי הביצוע    באחריות מפקח הסביבה של הקבלן לוודא כי הפסולת ועודפי החפירה 

מגיעים ליעד שעליו הוצהר.  השונים לטובת העבודות בקווים הירוק והסגול.

מעקב ותיעוד פינוי וקליטת עודפי עפר ופסולת בניין:   אחת לחודש מגיש הקבלן לאישור מנהל הסביבה של המקטע דוח חודשי 
ובו קובץ נתוני חפורת, המפרט את כמויות החפורת שפונו במהלך החודש, 

אתרי היעד לקליטתם ותעודות שקילה מאתרי הפינוי. מתוך הכרה באחריותה הסביבתית ובדרישות הרגולציה, מבצעת נת"ע פיקוח 
ובקרה הדוקים על פינוי העפר והפסולת מאתרי העבודה, הכוללים פסולת בניין 

)לרבות אזבסט(, קרקעות מזוהמות ועודפי חפורת. כמו כן, נת"ע מחייבת את    באחריות מנהל הסביבה מטעם מנהל המקטע ומנהל הסביבה מטעם 
הקו לבצע בקרה על תקינות תהליך הפינוי והקליטה של עודפי החפירה  הקבלנים ליישם מנגנוני בקרה ופיקוח להבטחת פינוי עודפי חפירה ופסולת 
בהתאם להצהרת הקבלן. הקבלן נדרש להחזיק במשרדיו את נתוני הפינוי  לאתרים ייעודיים לפי סוג הפסולת. 
והדיווח עד סיום הפרויקט ולכל הפחות למשך חמש שנים לאחר מכן, 

ולהציגם בפני המפקח הסביבתי והחברה על פי דרישה.     עם תחילת עבודות במקטע, על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט 

יותר מ-90% מהחפורת שפונתה על ידי קבלני נת"ע בעבודות הפרויקט 
בשנת 2019 תועלה לשימוש חוזר

מנטרים ומצמצמים השפעות סביבתיות

סה"כ קו ירוק קו סגול קו אדום קטגוריות נושא

2019 2019 2019 2019 2018

39,178 -- 1,064 38,114  27,224 בטון

שימוש בחומרי בניין )טונה(

10,272 -- 3,760 6,512  1,114 אגרגט

1,505 -- -- 1,505 1,575 לבנים

5,037 -- 105 4,932 67,868 מתכת

4,579 -- 134 4,445 14,781 עץ

225 -- 43 182 פלסטיק -- 

125 -- -- 125 305 אדמה

21,028 6,430 4,606 9,992 19,912 צריכת מים )ליטרים(

261,242  5,599  17,732 237,911 25,445 פסולת 
בניין

1,218,110 טיפול בפסולת )טונות( -- -- 1,218,110 251,919 עודפי 
חפירה

66,327 -- -- 66,327 -- קרקע 
מזוהמת

 1,138,550  4,050  2,830  1,131,670 104,976 דיזל

צריכת אנרגיה
 8,431,899  77,237   8,354,662 2,240,141

חשמל 
מרשת 
)קוט"ש(

פליטות ישירות 
פליטות ישירות הן פליטות שמקורן בגורמים המופעלים ונשלטים על ידי 
הארגון – משרדי החברה, רכבים וכלים הנדסיים ממונעים. בשנת 2019 נפלטו 
3,438 טונות גז חממה כתוצאה משריפת דלקי מאובנים בחברה ובפרויקט.

פליטות עקיפות
פליטות אלו נובעות מצריכת אנרגיה המופקת על ידי גופים מחוץ לחברה, כגון 
חשמל. בשנת 2019 נרכשה אנרגיה שייצורה פלט 4,829 טונות גזי חממה.

פליטת גזי חממה )CO2e( ב- 2019

2019

פליטות עקיפותפליטות ישירות

3438, 42%
34%

11%

4829, 58%

*    המידע לעיל מוצג לעיון הקוראים להתרשמות כללית מהיקף הפרויקטים בשנים המדווחות בלבד.
**   קווי הרק"ל השונים נמצאים בשלבי ביצוע שונים ולכן קשה להשוות בין מדדי הסביבה השונים.

 *** בשנים המדווחות ניתן לראות שינויים חדים במדדי הסביבה השונים בפרויקט. השינויים מתרחשים היות והפרויקט כולל שלבי ביצוע שונים המאופיינים 
בצרכים, תשומות ותפוקות שונים באופיים ובהיקפם.

****נת"ע פועלת באופן תמידי למען שיפור וטיוב המידע הנאסף מהקבלנים ולכן ייתכנו שינויים במידע המדווח בדוחות השונים.

העתקת פיקוס, בן צבי תל-אביב-יפו



//  5455  \\ 

התפלגות אירועים ופציעות 2019-2018 - הקו האדום:
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דיווחי אירועי בטיחות 2019-2018 אירועי פציעות 2019-2018

סה"כ

57

85

מקדמים תרבות של בטיחות

בטיחות

	 השקת לומדה ארגונית לאבטחת מידע

	 התאמת תוכניות הבטיחות בתנועה לתוכניות 
סידור האתרים

•  השקת אפליקציה לניהול הבטיחות לשימושם 
של פקחי הבטיחות

ותאונות  הבטיחות  אירועי  במספר  •  ירידה 
LTI 0.95  העבודה ב -2019 במדד

	 הקמת מחלקת חירום

אלנבי
מקור:נת"ע

התאמה בין תוכניות האתר ואפליקציה מתקדמת לניהול בטיחות נת"ע מייחסת חשיבות עליונה להבטחת בטיחותם של העובדים בחברה 
כפועל יוצא של החשיבות המוקנית לתחום הבטיחות בחברה, בוצעו בשנים  ובפרויקטים שעליהם היא אמונה. לצורך כך החליטה ההנהלה לשדרג את 
2018–2019 שינויים ניהוליים במטרה לשפר את היבטי הבטיחות בפעילות  תקן OHSAS 18001 ולאמץ את תקן ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית 
האתרים. בין היתר, נערכו בשנת 2019 שינויים במבדקי הבטיחות בשטח ונבנה  .ISO 45001 החדש ת"י

ממשק להתאמת תוכניות הסדרי תנועה לתוכנית ארגון האתר. 
נוסף על כך, הושקה בשנת 2019 אפליקציה לשימוש מפקחי הבטיחות של  האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות, הבריאות התעסוקתית ומניעת התאונות 
חברות הניהול, העורכים מבדקים בשטח. תוך כדי ביצוע הסקר מזינים מפקחי  באתר העבודה חלה על החברות הקבלניות המבצעות. עליהן לנקוט את כל 
הבטיחות נתונים באפליקציה, ועם סיום הסיור סיכומו מופק  ומועבר לנת"ע  אמצעי הבטיחות הנדרשים, על פי כל דין ועל פי נוהלי החברה ובהתאם 
מייד. השימוש באפליקציה מאפשר למפקח הבטיחות להקדיש יותר זמן לבחינת  לחוזים שעליהם הן חתומות.
השטח בסיור ומצמצם את העבודה המנהלתית. נוסף על כך, האפליקציה 
 )GPS( מאפשרת לצרף תמונות והערות מילוליות ואף לשתף נתוני מיקום נת"ע מפעילה יועצי בטיחות מטעמה ובאמצעות מנהלי פרויקטים. תפקידם של 

במקרה של גילוי מפגע או ממצא אחר הדורש המשך טיפול.  יועצי הבטיחות לבקר את ביצוע הנחיות הבטיחות בעבודה ובתנועה, בהתאם 
אתר "המסילה  בשנת 2019 בוצעו מבדקי בטיחות בחמישה אתרים:  לחוקי המדינה ולהנחיות הבטיחות הפרטניות של נת"ע.
הטורקית", אתר יהודית, פורטל שנקר, המקטע העילי בפתח תקווה ואתר אבא 
הלל. במבדקי הבטיחות בוצעה היכרות עם בעלי התפקידים באתר, נבדקה  ניהול הבטיחות 
עמידת האתר בדרישות הדין והחוזה, אותרו סיכוני בטיחות משמעותיים ועוד.  נניהול הבטיחות בנת"ע מורכב משלוש אבני יסוד: 
נוסף על כך, עם התחלת העבודות על הקווים הירוק והסגול הוקם מערך ניהול     מודעות – מחויבות אישית של מנהלים ועובדים ויצירת אקלים תרבותי 

בטיחות שיהיה משותף לשלושת קווי הרק"ל. המקדם התנהלות בטוחה 
   כישורים – כשירות מקצועית והבנה מלאה של הסיכונים הנגזרים מתפקידים 

הקמת מחלקת חירום באגף בטיחות וביטחון שונים
בשנת 2019 הוקמה תחת אגף בטיחות וביטחון מחלקת חירום שתפקידה להבטיח     ציות ואכיפה – קיום מערך בקרות לבדיקת הציות לחוקים ולהנחיות 
כי התנהלות מיטבית של נת"ע, חברות הניהול וחברות הביצוע בתרחישי חירום  והמשמעת בשטח 

מגוונים שעלולים להתרחש במכלול האתרים שבאחריות החברה. שלוש אבני יסוד אלו משמשות בשני מישורי ניהול הבטיחות בנת"ע: ניהול הבטיחות 
במסגרת זו, תרחישי החירום של כל אתר הותאמו לממצאי סקר הסיכונים  במשרדי החברה וניהול הבטיחות באתרי העבודה. 
שנערך בו, בוצע ריענון נהלים ולפי הצורך נכתבו נהלים חדשים, הוקמו מערכות  במשרדים, מנהלת החברה את הבטיחות בתחומים הבאים: גהות ובריאות תעסוקתית, 
פיקוח וניהול למקרי חירום, וכמו כן נעשתה עבודה מקיפה על מוכנות האתרים  חשמל, כיבוי אש, תעבורה, בינוי, איכות האוויר, היגיינה, רעש, עזרה ראשונה 
לטיפול במקרים אלו – במסגרת זו נערכו הדרכות ותרגולים, נרכשו ציוד  וארגונומיה.

עזרה ראשונה ואמצעי כיבוי ועוד.   באתרי הפרויקט, ניהול הבטיחות נעשה בידי חברות הקבלן ובפיקוחן של חברות 
הניהול המבוקרות על ידי נת"ע. מערך הבטיחות מנוהל על פי מדדים ושואף לשיפור 

ביצועי הבטיחות 2018–2019 מתמיד בתיעוד האירועים, בהפקת הלקחים ובעדכון נוהלי העבודה – במטרה 
2 אירועי בטיחות שבהם נהרגו שני עובדי חברות  2018 אירעו  בשנת  למנוע לחלוטין אירועי בטיחות מכל סוג.
יהודית.  קבלניות – האחד בתחנת הדיפו בפתח תקווה והאחר בתחנת  מערך ניהול הבטיחות כולל כלים רבים, ובהם ניתוח אירועי בטיחות באתרי העבודה 
והבטיחות מנהלי  מתחקירי האירועים עלה כי חריגות מנהלי העבודה  ואירועי בטיחות בתנועה, היערכות לסיכונים והיערכות לחירום, קיום מערך הסמכות 
הבטיחות הן שהובילו לתוצאות המצערות. בעקבות המקרים חודדו  מקצועיות, ניתוח מקרי "נפגע" ו"כמעט ונפגע", ניהול לוחות מודעות בטיחות, וכן 
נהלים, התבצעו הדרכות בטיחות ייעודיות ונוספו אמצעי בטיחות למניעת  קיומה של אמנת הבטיחות שעליה דווח בדוח הקיימות הקודם.

הישנות מקרים דומים.   מנגנון הפיקוח הפנימי בנת"ע בוחן אחת לחודש את ביצועי הבטיחות וניהול הבטיחות 
ככלל, מתקיימת ירידה עקבית במספר אירועי הבטיחות באתרי הפרויקט  אל מול התכנון, והנהלת החברה סוקרת בישיבתה את נושא הבטיחות אחת לרבעון 
 Lost Time Injury קיצור של( LTIFR-וכפועל יוצא – גם של מדד ה לכל הפחות. בסוף כל שנה מופק דוח מסכם אשר נסקר בכנס "חופרי הזהב" 

Frequency Rate, תדירות הפציעות הגוררות אובדן זמן עבודה(.  בהשתתפות כלל הקבלנים באתרי הפרויקט )לפירוט בנושא הכנס ראו עמ' 42(. 

2019 2018 2017

129 150 130 סה"כ אירועים

57 85 42 (LTIסה"כ פציעות )

12,300 6,800 4,000 סה"כ שעות העבודה בפרויקט 
)מצטבר, באלפים(

0.95 1.06 1.11 Rate LTI

שנת 2019 הייתה השנה הטובה ביותר בבטיחות עד כה והסתיימה ללא אירועי 
בטיחות קטלניים – וזאת על אף שכמות שעות העבודה בקו האדום גדלה בשיעור 
של 35% לעומת השנה הקודמת ומורכבות העבודות עלתה, כמו גם דרגת מסוכנותן.
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מורכבות הפרויקטים ומשך הביצוע משפיעים על הציבור )תושבים, 
בעלי עסקים, מעסיקים ועוד(. שימור הקשר עם הציבור ומתן מענה 
לצרכים שונים שעולים מהשטח מאפשרים לנת"ע לייעל את ביצוע 
העבודות ולמזער ככל האפשר את הפגיעה בשגרת החיים. מטעמים 
אלו ועוד מלווה החברה את עבודות הקמת פרויקט הרכבת הקלה 

במערך הסברה פרטני במקביל לעבודות הביצוע.
למערך קשרי הקהילה של נת"ע שלושה תפקידים מרכזיים: 

1. עדכון הציבור הרחב באופן שוטף ויומיומי על אודות התקדמות 
העבודות והשפעותיהן על הציבור )עבודות לילה, צמצומי נתיבים, 

חסימת חניות, פריקה וטעינה ועוד(. 

2. מתן מענה ופתרונות פרטניים ככל האפשר, במגבלות החברה ותוך 
כדי האיזון המתבקש מול צורכי הביצוע של הפרויקט.

3. הסברה והנגשת תועלות הרכבת הקלה לציבור הרחב באמצעות 
פעילויות במרחב הציבורי ובהשתתפות באירועים עירוניים מרובי 

משתתפים.

ב

פילוח פניות 2019

תלונותירור מידע

מפגעים

54%

9%

37% פניות הציבור 
פניות הציבור מתקבלות בחברה בכמה ערוצים – המוקד הטלפוני, 
נציגי קשרי קהילה, אתר האינטרנט של החברה ושאר המדיות 
הדיגיטליות )אינסטגרם ופייסבוק(. כל הפניות מטופלות ונענות באופן 

מלא ומתועדות במערכת ייחודית לפניות הציבור. 
במהלך שנת 2018 התקבלו כ-5,500 פניות ציבור, 

מרביתן )כ-85%( בנוגע לקו האדום. במהלך שנת 2019 
עלה המספר לכ-7,200 פניות ציבור, כ-66% מהן נוגעות לקו 
האדום. נתון זה נמצא בהתאמה לתחילת ביצוע העבודות להקמת 

הקווים הירוק והסגול ולהתרבות אתרי העבודה במטרופולין תל-
אביב כולו. כמו כן, ניתן לראות זאת בפילוח סוגי הפניות בשנים אלו.

בשנת 2019 חלה עלייה במספר הפניות על מפגעים בשל ריבוי האתרים 
והממשקים עם נתיבי נסיעה ומדרכות, וכן חלה ירידה במספר הפניות 
לבירור מידע )כגון פניות בנושאי תחבורה ציבורית, דרושים ומכרזים, 

סיורים ופעילויות קהילתיות של החברה(.

בשנת 2019 הושג שיפור במענה במוקד הטלפוני ובזמני התגובה: 
80% מהפניות הטלפוניות נענות בתוך 60 שניות ו-92% מפניות הציבור 

מקבלות מענה ונסגרות בתוך 14 יום מהפנייה.
2018 2019

6556 92
80

נענו תוך 14 יוםסה"כ פניות

התפלגות פניות ושיעור המענה עד 14 יום

פילוח פניות 2018

תלונותבירור מידע

מפגעים

60%

7%

33%

להלן דוגמאות נבחרות לאופן שבו ניהלה נת"ע את קשריה עם הציבור 
בתקופת הדיווח: 

הקמת מרכז מבקרים – דיפו פתח תקווה
בפברואר 2018 הוקם מרכז מבקרים בדיפו פתח תקווה, ובו הוצב 
אבטיפוס הקרון שהוצג ברחוב רוטשילד בתל-אביב-יפו כמה חודשים 

קודם לכן.
מרכז המבקרים פעל עד דצמבר 2018 ושימש מקום אירוח לסיורים 
של הציבור הרחב ושל גורמי עניין הפועלים בפרויקטים השונים של 

החברה או המושפעים מהעבודות בתוואי הקווים.
במהלך תקופת הפעילות התארחו במרכז יותר מ-6,000 מבקרים. 
60% מהם היו משפחות ויחידים מהציבור הרחב שהביעו עניין בפרויקט 
ורצון להכיר את המתרחש באתרים, והיתר חברי קבוצות עניין כגון 
נציגי רשויות מקומיות, משרדים ממשלתיים, חברות ניהול פרויקט, 
מהנדסים, חברת החשמל, מוסדות ציבור וחינוך הנמצאים על תוואי 

אחד הקווים, בעלי עסקים מהתחנות השונות של הקו האדום ועוד.

בכל אחת משנות הדיווח 2018 ו-2019 ערכה נת"ע כ-120 סיורים 
במרכזי המבקרים השונים )תחנת ההסברה באלנבי )תל-אביב(, 
ביאליק )רמת גן( ובדיפו )בפתח תקווה(  ובאתרי הפרויקטים.

הסיור הראשון במרכז המבקרים
מקור:נת"ע

הקרון מחוץ למרכז המבקרים בפתח תקווה
מקור:נת"ע

מנהרות הדיפו
מקור:נת"ע
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לנקודת תצפית באתר פיר הרצל, כדי לצפות במתרחש בפיר שהוגדר  לילה לבן 2018
הקטן ביותר בעולם. נוסף על כך הוקמו עמדות מידע ברחבה ציבורית  במסגרת שיתוף פעולה עם עיריית תל-אביב-יפו, השתתפה נת"ע באירוע 
צמוד לאתר אלנבי, שם הוצג דגם של מכונת ה-TBM הכורה את  "לילה לבן" המתרחש מדי שנה בסוף השבוע האחרון של חודש יוני.

מנהרות הקו האדום. במסגרת האירוע, פתחה נת"ע בפני המבקרים את האפשרות להיכנס 

בעל עסק בתחנת יהודית משוחח עם מנהל הפרויקט במסגרת 
מפגש "בית פתוח" 

עמדת הסברה ודגם מכונת ה-TBM, תחנת אלנבי, לילה לבן 2018יידוע פרטני של בעל עסק בשדרות ירושלים ביפו 

תחנת אלנבי, לילה לבן 2018 פיר הרצל בהכנות לקבלת קהל במסגרת לילה לבן 2018 כנס תושבים ובעלי עסקים, "המסילה הטורקית", הקו האדום 

הצצה לפיר הרצל, לילה לבן 2018

בשנים 2018 – 2019 התקיימו כ -5,000 פגישות פרטניות 
עם בעלי עסקים ומחזיקי עניין שונים לאורך תוואי הקווים שבביצוע 
ויותר מ -20 מפגשים פתוחים לקהל הרחב. כמו כן נשלחו יותר מ 
-500,000 הודעות עדכון בדוא"ל לרשימות התפוצה בנושאים 

החשובים למחזיקי העניין.

מפגשי ציבור
בסוף שנת 2018 החלה נת"ע בביצוע עבודות להקמת הקווים הסגול 
והירוק, נוסף על העבודות להקמת הקו האדום. במסגרת היערכות 
קהילתית לתחילת העבודות, מקפידה נת"ע לקיים מפגשים ליידוע 
הציבור, בשיתוף הרשויות המקומיות. במפגשים אלו מוצגים הסדרי 
התנועה המתוכננים, לוחות זמנים והשפעות אפשריות על חיי השגרה 
של התושבים ובעלי העסקים באזור העבודות. חלק מהמפגשים התקיימו 
במסגרת כנסים, שבהם השתתפו כמה נואמים מטעם הפרויקט ובסופם 
התאפשרו שאלות ותשובות מהקהל. עם זאת, כחלק מתהליך הפקת 
הלקחים והרצון לשפר את השירות ולהנגיש את המענה לתושבים 
ולבעלי העסקים סביב אתרי העבודות, שונה הפורמט של המפגשים 
לסגנון "בית פתוח" שבו יכולים בעלי העסקים והתושבים להגיע בזמנם 
החופשי, במסגרת זמן של מספר שעות, לקבלת מענה אחד-על-אחד 
מאחד מנציגי הפרויקט. לטובת הציבור השתתפו במפגשים אלו נציגי 
קבלן, נציגי חברות ניהול הפרויקט, אנשי נת"ע וכמובן נציגי קשרי 
קהילה. לאור הצלחת הפורמט, מרבית המפגשים עברו לנוסח זה. 
נוסף על כך, נציגי מחלקת קשרי קהילה עוברים באופן פרטני בין בעלי 
העסקים הסמוכים לתוואי העבודות לצורך יצירת קשר בלתי אמצעי 

ומתן פתרונות וסיוע במהלך כל תקופת העבודות.
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סיוע לעסקים
בשל ההפרעה לשגרת היומיום של בעלי העסקים סביב אתרי העבודות, 
עלה הצורך להגביר את החשיפה של תושבי האזור והמבקרים בו 

לעסקים המקומיים. 

גידור
נוצר מיתוג ייחודי לבעלי העסקים השונים המגביר את החשיפה של 
תושבי האזור והמבקרים בו לעסקים המקומיים, ובמקביל מסייע למגן 

את מעברי הולכי הרגל וחזיתות העסקים ממטרדי אבק.

עלוני עסקים ייעודיים למשיכת לקוחות
בשל החסימה ההרמטית של שדרות ירושלים ביפו וההפרעה לשגרת 
היומיום של העסקים לאורכה, נוצרו חומרי הסברה מיוחדים לשימוש 

בעלי העסקים במטרה לעודד לקוחות להמשיך להגיע.
כך לדוגמה, בשל ריבוי האטליזים לאורך השדרה ולכבוד יום העצמאות, 
נוצר עלון מיוחד שחולק ללקוחות על ידי העסקים ובו מפה של הסדרי 

התנועה הצפויים.
כמו כן, הופצה הודעת סמס לכל תושבי יפו עם עלון ייחודי המציע 
פרסום ומבצעים שונים לעסקים סביב השדרה. העלון הדיגיטלי אפשר 

עדכון מרגע לרגע במידת הצורך של המבצעים והפרסומים.

הדמיות כניסה לתחנות במרחב הציבורי בתים מבפנים
כחלק מהרצון להמחיש לציבור את העתיד לבוא ו"להפוך חלום  שיתוף פעולה נוסף בשנת 2018 עם עיריית תל-אביב-יפו התקיים 
למציאות", הדמיות ייחודיות של הכניסות לתחנות אבא הלל ואלנבי  במסגרת אירוע שנתי אשר במהלכו נפתחים בתים ומוסדות שונים 

נוצרו והותקנו במרחבים הציבוריים הסמוכים לתחנות. לביקורים של הציבור הרחב. במסגרת האירוע, נבנה סיור מיוחד 
הממחיש את התפתחות אזור המסילה התורכית )נווה צדק( מימי הרכבת 
העתיקה מיפו לירושלים ועד לימי הרכבת הקלה. במסגרת הסיור, צפו 
המשתתפים על פורטל אליפלט מנקודת תצפית הנמצאת על גשר 
נחושתן ומשם המשיכו לביקור באתר פיר הרצל. הסיורים התקיימו 

במהלך הימים חמישי-שישי ובמהלכם התקיימו שישה סבבים יומיים.

מיתוג עסקים ברחוב ארלוזורוב, תל-אביב-יפו, הקו הסגולהסיורים במסגרת בתים מבפנים, 2018

הסיורים במסגרת בתים מבפנים, 2018

הדמיה של תחנת ארלוזורוב הקו האדום. הדמיה להמחשה בלבד. מקור: נת"ע

מיתוג עסקים בשדרות ירושלים, תל-אביב-יפו, הקו האדום

עלון מיוחד לכבוד יום העצמאות, תל-אביב-יפו, הקו האדום

הדמיית כניסה לתחנת אלנבי, תל-אביב-יפו 2018

הדמיית כניסה לתחנת אבא הלל, תל-אביב-יפו 2018

בשנים 2018–2019 הפיקה נת"ע יותר מ-700 חומרי הסברה 
שונים )עלונים, שילוט, איגרות ועוד( לתמיכה בביצוע הקווים האדום 

והסגול.

עשייה מיוחדת לליווי ביצוע
במהלך 2018, במסגרת העבודות להקמת הקו האדום ברחוב יוספטל 
בבת ים, הפך צידו הדרומי של הרחוב לנתיב תחבורה ציבורית. מאחר 
שלאורך הרחוב מגרשי חניה פרטיים רבים, עלה הצורך להעניק 
לתושבים אלו הרשאה מיוחדת מטעם משרד התחבורה לנסיעה בנתיב 
זה. לטובת הנושא, בוצעה הסברה לתושבי הרחוב באמצעות מחלקת 
קשרי קהילה ועמדה ייחודית פעלה לאורך השבוע בשעות אחר הצהריים 
במטרה לחלק לתושבים הרלוונטיים הרשאות ייחודיות לנסיעה בנת"צ.

עמדת חלוקת הרשאות לנסיעה בנת"צ, רחוב יוספטל 
בבת ים, 2018

ביצוע פרויקט לאומי בתוך קהילה – ניהול קשרי קהילה
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מאחורי פרויקט תשתית התחבורה הגדול 
)"נתיבי  נת"ע  חברת  עומדת  בישראל 
תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ"(, 
חברה ממשלית צעירה, דינאמית וצומחת. 
והאנשים  החברה  את  מציג  זה  פרק 

שמרכיבים אותה:

	 מבנה ארגוני
	 ממשל תאגידי ומנהל תקין

	 אתיקה
	 ההון האנושי של נת"ע

	 ניהול שרשרת האספקה של נת"ע
	 התמודדות עם משבר הקורונה -  

אתגרים והזדמנויות

החברה שמאחורי 
הפרויקט

יום עיון בנושא הפקעות 2018
מקור: נת"ע

סיור מנהרות 2019
מקור: נת"ע

יום עיון, סיכום שנת 2018
מקור: נת"ע

פורטל שנקר
מקור: נת"ע
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מבנה ארגוני

חטיבת תכנון מנהלת היערכות למטרו 
החטיבה אחראית על ניהול התכנון והרישוי של קווי המתע"ן לכל אורך  הוקמה בעקבות החלטת ממשלה 1838 להטיל "על נת"ע לפעול 
שלבי הפרויקט – החל בתכנון הראשוני, דרך התכנון המוקדם והסטטוטורי,  לקידום תכנון קווי מטרו כבסיס לשלב הבא בפיתוח מערכת הסעת 
ועד התכנון המפורט לביצוע. בנוסף אחראית החטיבה על ליווי מקצועי של  המונים במטרופולין תל-אביב-יפו". תפקידה של מנהלת זו לסייע 
שלב הביצוע תוך מתן מענה לשינויי תכנון הנדרשים בזמן הביצוע, ולסיוע  לממשלה בהיערכות לקידום המטרו, להניע תהליכים וליצור את התשתית 
בנושאים הנדסיים כגון ניטור מבנים, טיפול במי תהום ובדיקות קרקע. המקצועית, ליצור שיתופי פעולה ותמיכה בבעלי התפקידים המובילים 

את קידום המטרו ולקדם את המבנה והמעטפת הארגונית למטרו 
חטיבת ביצוע בהתאם להחלטת ממשלה.

החטיבה אחראית על ביצוע הפרויקטים, מסיום שלב התכנון ועד 
המסירה. צוות החטיבה עובד מול מנהלי הפרויקטים שתפקידם  חטיבת תנועה
לנהל את הפרויקט ואת הקבלנים בשטח. באחריות החטיבה לוודא  החטיבה אמונה על תכנון ניהול התנועה של הצמתים בתוואי הרכבת הקלה, 
עמידה בלוחות הזמנים, בתקציב ובאיכות, לרבות עמידה בדרישות  כולל תכנון העדפה ברמזורים. 

בטיחות מחמירות. החטיבה מתכננת את התנועה בתוואי של הרכבת באמצעות מודלים של 
תחזיות תנועה, ביצוע ספירות תנועה וניתוחים תנועתיים. בנוסף אחראית 
החטיבה לתכנון הסדרי תנועה זמניים בתקופת הקמת הפרויקט והיא משמשת 

כרשות תמרור מקומית ברוב הרשויות השונות בתוואי הרכבת הקלה.

יו"ר דירקטוריון

מנכ"ל

מנהל מנהלת היערכות למטרומבקר פנים )מיקור חוץ(

משנה למנכ"ל

סמנכ"ל תפעול
ותחזוקה

סמנכ"ל 
כספים

סמנכ"ל
משאבים

סמנכ"ל 
התקשרויות

סמנכ"ל 
ביצוע

סמנכ"ל 
תכנון

סמנכ"ל איכות 
וחדשנות

סמנכ"ל 
מערכות 

וטכנולוגיות
סמנכ"ל יועץ משפטי

תנועה

M

ועדת היגוי לפיתוח בר-קיימא
ועדת ההיגוי לפיתוח בר-קיימא הוקמה בנת"ע בהתאם לחוזר רשות 
החברות הממשלתיות בנושא יישום תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר-

קיימא )פב"ק( בחברות ממשלתיות )2009/1( ולמדריך לפיתוח בר-קיימא 
בחברות הממשלתיות שפרסמה רשות החברות הממשלתיות 2013.

בראש ועדת היגוי לפיתוח בר-קיימא עומדת סמנכ"לית איכות וחדשנות 
המדווחת ישירות למנכ"ל נת"ע. בוועדה חברים נציגים מאגפים שונים, 
והיא מתכנסת אחת לרבעון ובוחנת את עבודת החטיבות השונות בנושא 
קיימות. בתקופת הדיווח הנוכחי התכנסה הוועדה שמונה פעמים ודנה 
בבחינת תוכניות העבודה הרבעוניות של החטיבות בנושאי קיימות, 

בהצגת נוהל פיתוח בר-קיימא, ברכש ירוק ועוד.

חטיבת כספים חטיבת מערכות וטכנולוגיות
החטיבה אמונה על המערכת הפיננסית של החברה, לרבות ניהול ובקרה  החטיבה אחראית לתכנון, להתקנה ולאינטגרציה של המערכות הרכבתיות 
של תקציב החברה, ניהול בקרת חוזים ותשלומים, הכנת דוחות כספיים,  בקווים - מערכות חשמל, תקשורת, מסילות ואיתות, ולתכנון וייצור 

תשלומי שכר לעובדים, תשלומים לספקים ועוד. הקרונות. כמו כן אחראית החטיבה לבדיקות הפעלת הקו עד למסירה 
סופית לקבלן ההפעלה.

חטיבת התקשרויות
בחטיבה מנוהלות 3 ועדות - מכרזים, שינויים הנדסיים ומניעת ניגוד  חטיבת תפעול ותחזוקה
עניינים. החטיבה אחראית לניהול כלל ההתקשרויות הקיימות עם ספקים,  החטיבה עוסקת בהיערכות להפעלת הקווים ולתחזוקתם. בזמן הפעלת 
החל בהכנה ופרסום מכרזים )בתיאום עם החטיבות הרלוונטיות(, דרך  הקווים יפקח צוות החטיבה על התנהלות הגוף המפעיל ועל עמידת 
ניהול מערך החוזים, וכלה בשינויים הנדסיים, לרבות תביעות ובוררויות  המערכת ביעדי השירות שהוגדרו )KPI(. החטיבה אחראית גם לפיקוח 
מול קבלנים. בנוסף נותנת החטיבה מענה לוגיסטי לכל עובדי החברה  על הבטיחות, הן בשלב העבודות והן בשלב ההפעלה. 

בנושאי רכש ארגוני, ארכיב, תקשורת, תחבורה ונכסים.
חטיבת איכות וחדשנות

חטיבת משאבים החטיבה אחראית להטמעת תהליכים להבטחת איכות, חדשנות וקיימות 
אחראית על ניהול וטיפוח של ההון האנושי בחברה, החל בגיוס העובדים,  באמצעות תהליכי עבודה, קביעת נהלים, ביצוע מבדקים וניהול סיכונים. 
דרך הטיפול ברווחתם וקידומם וכלה בהעצמה מקצועית שלהם. בנוסף  החטיבה ממונה גם על פיתוח והטמעה של מערכות מידע ארגוניות 
אמונה החטיבה על המעקב והבקרה של הפעילויות בפרויקטים של  ופרויקטאליות.
החברה ועל ניהול הידע הארגוני, ההסברה וקשרי הקהילה.מול קבלנים. 
בנוסף נותנת החטיבה מענה לוגיסטי לכל עובדי החברה בנושאי רכש  לשכה משפטית ומזכירות החברה

ארגוני, ארכיב, תקשורת, תחבורה ונכסים. הלשכה המשפטית ממונה על הייעוץ המשפטי בחברה - ייצוג החברה 
בערכאות משפטיות, מתן חוות דעת לחטיבות החברה, השתתפות בפורומים 
של ההנהלה ובישיבות הדירקטוריון וועדותיו ובוועדות נוספות הקיימות בחברה.
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ממשל תאגידי ומנהל תקין

נת"ע היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל. פעילותה 
ממומנת מתקציב משרד התחבורה – והיא אחראית לתשלומים לקבלני 
שלום צדק וחיזוקהביצוע השונים. החברה פועלת בהתאם לכל כללי המנהל התקין 

האמון במוסדות ועומדת בדרישות כל דין, מקפידה על שקיפות בדיווחים השוטפים 
ופועלת לאיתור ותיקון ליקויים. כל אלה מסייעים לנת"ע להשיג את 
יעד 16 של התוכנית לפיתוח בר-קיימא של האו"ם – חיזוק המוסדות 

הציבוריים ומלחמה בשחיתות.

הכירו את חברי הדירקטוריון )נכון ליום 31.12.19(: דירקטוריון החברה
• רם בלינקוב -  יו"ר דירקטוריון האסטרטגיה של נת"ע נקבעת על ידי חברי הדירקטוריון, שמתווים 

• אודי כרמלי  - מהנדס עיריית תל-אביב-יפו מדיניות כלכלית, קובעים יעדים ומטרות ופועלים בהתאם לחוק 
• רו"ח עופר אלישר -  נציג הממשלה החברות הממשלתיות ותקנון החברה, לרבות בנושאים הנוגעים לתחומי 

• דלית בראון - נציגת הציבור הקיימות והאחריות התאגידית. בשנים 2018–2019 התקיימו 
• עו"ד סעיד סמור -  נציגת הציבור 14 דיוני דירקטוריון בנושאים אלו, ובכלל זה איכות הסביבה, אתיקה, 

• חוה שכטר - נציגת הציבור בטיחות וקשרי קהילה. 
• אורית רישפי -  נציגת הציבור תחת הדירקטוריון פועלות ארבע ועדות משנה: ועדת ביקורת, ועדת 

כספים, ועדת משאבי אנוש וועדת הנדסה ופיתוח. 
נתונים כלכליים

הכנסות, עלויות, הוצאות שכר, הון עצמי ונתונים כלכליים נוספים  בקרה תקציבית
זמינים בדוחות הכספיים של נת"ע, המתעדכנים מעת לעת באתר  נת"ע מבצעת בקרה תקציבית רציפה ומלאה אחר כל ההתקשרויות 

משרד האוצר: החוזיות עם קבלנים וספקים. כך החברה מצליחה לזהות בזמן אמת 
.https://mof.gov.il/GCA/Reports/Pages/SearchReport.aspx  סיכונים פוטנציאליים, לשמור על המסגרת התקציבית ולהקפיד על

לוחות הזמנים המתוכננים.

תכנון תקציב ארוך טווח
אחד הגורמים המרכזיים להצלחת פרויקט – מבחינת ניהול מקצועי 
וכלכלי – היא מסגרת תקציבית ארוכת טווח. נת"ע, בשיתוף משרדי 
האוצר והתחבורה, עוסקת בתכנון קווי מתע"ן ומטרו ובגיבוש תקציב 

רב-שנתי, בהתאם לתוכניות הפיתוח הרב-שנתיות.

אבא הלל
מקור: נת"ע
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אתיקה והערכים של נת"ע

מניעת ניגוד עניינים נת"ע מחויבת לסטנדרטים האתיים והמוסריים הגבוהים ביותר. עובדי  
עובדי החברה מחויבים למלא את תפקידם באופן ענייני, ביושר ובהגינות,  החברה מקפידים לציית לכל חוקי מדינת ישראל והחוקים המקומיים 
לפעול לטובת החברה ולהימנע מניגוד עניינים בין האינטרס של החברה  במדינות בהן מתבצע רכש. 
לאינטרס אחר. כל עובד חדש מצהיר וחותם שאין לו ניגוד עניינים  נת"ע עושה כל מאמץ לטפח תרבות ארגונית ערכית המבוססת על 
או קרובי משפחה המועסקים בחברה. נת"ע מנחה את עובדיה כיצד  יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבין העובדים, הספקים, הרשויות 
לפעול במקרה של חשש לניגוד עניינים. בכל מקרה שעשוי לגרום  וכל מי שקשור לנת"ע. הקוד האתי שנת"ע פיתחה הוא תעודת הזהות 
לניגוד עניינים או אפילו למראית עין של ניגוד שכזה - העובד מחויב  הערכית והנורמטיבית שלה – והוא מנחה באופן ברור וחד משמעי 

לעדכן את היועץ המשפטי ואת מנהלו הישיר. את אנשי החברה, כמו גם את מי שנמצא עימה בקשרי עבודה כיצד 
לפעול במקרים שונים. הקוד האתי כולל את הנחיות המפתח, המדיניות, 

הפרקטיקות והערכים המאפשרים לנת"ע לשמור על סטנדרטים  איסור טובות הנאה
לעובדי החברה אסור לקבל כל טובת הנאה מעובד אחר או מגורם  גבוהים, ומבטיחים שהאינטרס הציבורי והגשמת ייעוד החברה יהיו 
מחוץ לחברה )למעט מקרים בודדים כמו מתנה קטנת ערך בין חברים  בראש סדר העדיפויות.
לעבודה, פרס שהוענק לעובד על הישגים בעבודה וכדומה(. נת"ע 
מנחה את העובדים בדיוק כיצד לקיים את הוראות הדין בנושא איסור  ועדת האתיקה של נת"ע
קבלה ונתינה של טובות הנאה והמידע זמין בכל עת לעובדי החברה  בראשות הוועדה עומדת ממונת האתיקה של החברה, וחברים בה 

בפורטל הארגוני. שלושה עובדים. הוועדה יוזמת ומעודדת את השיח האתי בחברה, 
דנה בפניות שהופנו לממונה בנוגע להפרות עקרונות וכללי אתיקה, 

וכמובן בוחנת ומרעננת את הקוד האתי לפי הצורך.  לומדות הקוד האתי
כל עובדי נת"ע עוברים פעם בשנה ריענון של הקוד האתי בלומדה 

אינטרנטית.  הקוד האתי של נת"ע 

ממונת אתיקה ארגונית נאמנות לחברה וליושרה   
בכל הנוגע להקפדה על כללי האתיקה, ממונת אתיקה, מעילות והונאות  העובדים מחויבים לפעול למען המטרה שלשמה הוקמה החברה: תכנון 
של נת"ע היא הכתובת לכל התייעצות או פנייה של העובדים ומחזיקי  וביצוע מערכת עתירת נוסעים במטרופולין תל-אביב, תוך הקפדה על 
עניין נוספים. החברה מעודדת דיווח על התנהלות חריגה )גם באופן  ייצוג נאות של החברה ושל ערכיה; מחשבה מתמדת על טובת החברה, 

.ethics@nta.co.il -אנונימי( באמצעות הדוא"ל שמירה על סודיות, כיבוד הנהלים והקפדה על הסמכות והאחריות 
בשנים 2018–2019 טיפלה ממונת אתיקה, מעילות והונאות  המוטלת על כל עובד. ערכי הקוד האתי נוסחו במפגשים בהשתתפות 
בשלוש פניות: שתיים בנושא יחסי עבודה ואחת בנוגע להתקשרות  עובדי החברה והקוד אושר על ידי הדירקטוריון.
עם ספק. הטיפול בכל הפניות הושלם לאחר תיקון המצבים שדווחו, 

וללא צורך בנקיטת פעולות משמעתיות. מקצועיות ואחריות  
העובדים נדרשים לפעול תמיד לפי אמות מידה מקצועיות ולפי שיקולים 
עניינים, כלומר להימנע משיקולים חיצוניים או פוליטיים בקבלת החלטות.

אתיקה סביבת עבודה נעימה  
נת"ע מעודדת כבוד הדדי, אמון, פתיחות, שיתוף פעולה, שקיפות, 

	 השקת קוד אתי לספקים  תמיכה ופירגון בין העובדים בכל הרמות. המטרה: עבודת צוות יעילה.
	  השקת לומדה ארגונית למניעת 

הטרדה מינית מחויבות ואחריות המנהלים  
•  עדכון הקוד האתי של החברה  מנהלי החברה הם שותפים מובילים, הנדרשים להפגין התנהגות 
בנושא הזמנת ספקים והזמנות  מוסרית ואתית ולהוות דוגמה אישית.נת"ע מצפה מכל מנהליה לקבל 

מספקים לאירועים את האחריות בתחומי הפעילות שעליהם הם ממונים.

עקרונות הקוד האתי נועדו לסייע למנהלים 
ולעובדים לתרגם את ערכי נת"ע להחלטות 
ולמעשים במסגרת העבודה היומיומית. בשנים 
מקורית  פעילות  התקיימה   2019-2018
להטמעת הקוד המבוססת על עקרונות חדר 
הבריחה )Escape Room(. בחברה גובש 
משחק שמטרתו ליצור מודעות לסוגיות אתיות 
ולבסס שיח בנושא אתיקה, ערכים ודילמות 
באמצעות הליך חווייתי ואפקטיבי. במשחק 
מתמודדות קבוצות עובדים עם שורת משימות 

בתחום האתיקה.

עובדי נת"ע באירוע משחק בריחה

zoom in

הטמעת הקוד האתי - 
אירוע השיא משחק

"חדר בריחה"
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ההון האנושי של נת"ע

בליבת העשייה נמצאים עובדי החברה. הפרויקטים 
המורכבים והחדשניים שעל ביצועם מופקדת החברה 
מחייבים צוות מקצועי, מיומן ומסור, שיביא להצלחת 
הפרויקט הראשון מסוגו בישראל. נת"ע שואפת ליצור 
סביבת עבודה מתקדמת, מכבדת, תומכת ושוויונית, 
המאפשרת לכל עובד התפתחות וצמיחה מקצועית 

ואישית.
מדיניות התעסוקה של נת"ע תומכת בהשגת יעד 8 
של יעדי המילניום של האו"ם – הוגנות  8

תעסוקתית וצמיחה כלכלית  עבודה הוגנת 
וצמיחה כלכלית

בחברה הועסקו, נכון ליום 31 בדצמבר 2018, 
178 עובדים, ונכון לתאריך זה בשנת 2019 

הועסקו בחברה 226 עובדים.
מתוכם 102 גברים ו - 124 נשים אשר מועסקים 

במטה החברה הממוקם בחולון.

התפלגות גיל העובדים:

 עובדים עד 
גיל 30 

 עובדים מעל 
גיל 50 

 עובדים בטווח 
גילים 30-50 

סה"כ 226

175

22 29

יחס גברים-נשים בדרגות הניהול

סמנכ"ליםמנהלי אגפים

גברים נשים

35
14

22

שיעור תחלופת עובדים:
בשנים 2018 ו-2019 עמד שיעור תחלופת העובדים על % 19.21

ו-19.86% בהתאמה. 

שינויים בהנהלת החברה:
בשנת 2019 התחלף מנכ"ל החברה. מר יהודה בר-און סיים את תפקידו 
בחודש אוגוסט והוחלף זמנית על ידי שי יפתח, מ"מ מנכ"ל ומשנה 
למנכ"ל. בנובמבר 2019 מונה מר חיים גליק לשמש מנכ"ל החברה.

גיוון והכלה: 
החברה עושה מאמצים רבים על מנת לגוון את אוכלוסיות העובדים. 
בין היתר פורסמו מודעות דרושים ממוקדות לאוכלוסיות היעד לגיוס, 
וכן התבצעו שיתופי פעולה עם ארגונים לקידום תעסוקה מגוונת, כגון 
תוכנית "למרחק", ארגון "טק-קריירה", עמותת "עולים ביחד", פרויקט 
שילוב בתעסוקה של ביטוח לאומי, ארגון "בעצמי", מנהל הפרישה 

מצה"ל ואגף השיקום במשרד הביטחון.

  

בשנת 2019 הועסקו בנת"ע 4 עובדים עם 
 מוגבלויות, 3 עובדים בני העדה האתיופית, 

ו-3 עובדים מהמגזר הערבי.

אנשים

• הושק מודל פיתוח קריירה
• נבנה ספר קליטה לעובדים חדשים 

על  מנהלים  משוב  קיבלו  החברה  עובדי  •  כל 
עבודתם בשנים 2018–2019 

וערכיה  •  91% מהעובדים מזדהים עם החברה 
במידה רבה עד רבה מאוד*

    *על פי סקר מחּברּות ארגוני  2019
• בוצעו 12.5 הדרכות לעובד בממוצע בשנת 2019

	 כ-40% מדרג מנהלי האגף הן נשים

ָ ֻ ֵ
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הסכם עבודה חדש  רווחת העובד שיפור חוויית הקליטה לעובדים חדשים סביבת עבודה מתקדמת
בנובמבר 2018 נחתם בנת"ע הסכם עבודה קיבוצי, בו נכללים כל  כעובדי חברה ממשלתית, העובדים בנת"ע נהנים מתנאי רווחה משופרים  ב-2018–2019 הושקו כמה יוזמות ארגוניות שמטרתן שיפור חוויית  נת"ע עושה מאמצים משמעותיים לבנות בחברה סביבת עבודה מתקדמת 
עובדי החברה, למעט עובדים שהוחרגו בהסכם ועובדים בכירים בדרג  המקבילים לאלו של עובדי שירות המדינה. העבודה והקליטה של עובדים חדשים.  ומתגמלת המתאימה לפרופיל אנשי המקצוע והניהול מהשורה הראשונה 
מנהל אגף ומעלה. הנושאים המרכזיים שעוגנו בהסכם הקיבוצי כוללים  שעובדים בה, וזאת בכפוף להוראות נציבות שירות המדינה, התקשי"ר 
את משך תקופת הניסיון לעובד חדש, הגדרת משרת הורה העובד  חופשת לידה קפה מנכ"ל )2018(   והממונה על החברות הממשלתיות. 
במשרה מלאה, חלוקה שנתית של מענקי מצוינות לעובדים, זכאות  עובדת זכאית לתנאים הקבועים בחוק. בשנת 2018 יצאו  במסגרת יוזמה זו, נפגש מנכ"ל נת"ע עם עובדים ומנהלים שלא 
העובדים להטבות נוספות כמו השתתפות בעלות ארוחות, תרבות,  שתיים-עשרה עובדות לחופשת לידה וחזרו עשר, ובשנת  נמצאים במטה החברה באופן קבוע. במהלך 2018–2019 

פנאי וספורט, טווחי שכר היסוד ברוטו בכל דרג ועוד. 2019 יצאו תשע עובדות לחופשת לידה, מהן חזרו חמש. התקיימו שלושה מפגשים שתרמו להעלאת המוטיבציה בקרב 
המשתתפים ואפשרו למנכ"ל להבין אילו נושאים מעניינים או מטרידים 

סקר פנים-ארגוני: מחוברים לנת"ע:  ימי חופשה   את העובדים בשטח, ללא תיווך של דרגי הביניים. מפגשים אלה צפויים  
ב-2019 נערך סקר* לבחינת חוויית העבודה בנת"ע, שעליו השיבו  עובד זכאי למכסת ימי חופשה שנתית הנעה בין 16 ל-22 ימי חופשה,  להמשיך להתקיים.

כ-65% מעובדי החברה.  וזאת בהתאם לדרג המקצועי ולוותק שלו בחברה ובהתאם להוראות 
ההסכם הקיבוצי. עובד שההסכם הקיבוצי לא חל עליו זכאי למכסת  מדריך לעובד חדש )2019(  

• ל-88% ברורות הציפיות מהם ותרומתם להישגי החברה במידה  ימי חופשה בהתאם להסכם ההעסקה האישי שלו. המדריך הוכן על מנת לסייע לעובד החדש בתקופת קליטתו בחברה. 
רבה עד רבה מאוד.  במדריך מרוכזים הסברים, הדרכות וטיפים שנועדו להקל על העובד 

85% הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד שנת"ע פועלת בצורה  • הטבות סוציאליות וביטוחים  בצעדיו הראשונים בחברה – להכיר את מבנה החברה, את התהליכים  
נחושה להגשמת חזונה. לזכותם של העובדים נצברות הפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים,  והנהלים, את הזכויות והחובות – כך שהשתלבות העובד בחברה תהיה 

91% הצהירו שהם מרגישים הזדהות עם החברה וערכיה במידה  • הפרשות לקרן השתלמות, הפרשות המעסיק לפיצויים והפרשות  חלקה ככל האפשר.
רבה עד רבה מאוד. פנסיוניות בגין שעות נוספות.

כ-78% הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד שהעבודה בנת"ע  • עוד זכאים העובדים לתשלום דמי הבראה, קצובת ביגוד והשתתפות  כרטיס הדרכות ופגישות )2019(
מאופיינת ברמת אמון גבוהה. בארוחות. מכסת ימי ההבראה שלהם זכאים העובדים נעה בין 7 ל-13  כל עובד חדש מקבל כרטיס המותאם לתפקידו עם רשימת הדרכות  מניעת הטרדה

68% הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד שבחברה מחפשים  • ימי הבראה, בהתאם לשנות הוותק. ומפגשים שעליו להשלים בתקופת קליטתו. הכרטיס משמש מצפן  הטרדה מינית והתנכלות אסורות על פי החוק ומהוות עבירת משמעת 
פתרונות ולא אשמים, כשנתקלים בתקלה. להכרת החברה, ממשקי העבודה בתפקיד החדש ומסייע בקיצור  חמורה במקום העבודה. נת"ע מתייחסת בחומרה לכל מקרה של הטרדה 

•  בצד האתגרים לשיפור, רק 34% חשבו שנת"ע יודעת להוקיר את  יציאה להשתלמויות ולקורסים  תהליך ההיכרות הנחוץ להצלחת העובד.  או התנכלות. נת"ע דורשת מעובדיה ובעיקר ממנהליה להימנע מהן 
העבודה המאומצת של עובדיה.  עובד בעל ותק של שנה ומעלה זכאי לצאת לשלושה ימי השתלמות  ולעשות כל שביכולתם כדי למנוע מעמיתיהם לעבודה ומהכפופים להם 

כ-75% מהמשיבים הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד שהם  • וקורס אחד בכל שנה קלנדרית. מסמך חפיפה )2019( לבצע מעשים כאמור. האיסור חל לא רק על התנהגות בתוך המשרד, 
מתנסים בעבודתם באתגרים מקצועיים. עובד העוזב את תפקידו כותב – בשיתוף פעולה עם מנהלו הישיר –  אלא בכל מקום שבו מתקיימת פעילות מטעם החברה, ובכלל זה 

• שביעות רצונם של 78% מהעובדים בחברה רבה עד רבה מאוד. השתתפות בתשלום עבור גני ילדים ומעונות מסמך חפיפה המאגד את כלל המידע שלו יזדקק מי שעתיד להחליפו   נסיעות עבודה, פגישות בחוץ, נסיעות לחו"ל וכו'. האיסור חל גם ביחס 
עובד במשרה מלאה זכאי להשתתפות בתשלום לאחר שתי שנות  בתפקיד. המסמך משפר את שימור הידע הארגוני ומפחית את המאמצים  לעובדי קבלן, עובדים זמניים וספקים. בחברה פועלת אחראית למניעת 

המשיבים התבקשו לדרג את מידת הסכמתם להיגדים בטווח שבין 1 ל-5, כאשר 5  * עבודה בחברה, עבור ילד אחד או שניים עד גיל 5 בו בזמן. לשחזורו, וכן משפר באופן משמעותי את מהירות קליטתם של העובדים  הטרדות מיניות בחברה, אשר עברה הכשרה מקצועית לצורך הבנת 
היא מידת ההסכמה הגבוהה ביותר. עוד ניתנים החזרים שונים כגון החזר בגין הוצאות רכב, תרבות, פנאי  החדשים ותפוקתם בכניסה לתפקיד.  הדרישות של תפקיד זה, ואליה ניתן לפנות בסוגיות בנושא. נוסף על 

וספורט, תשלום אגרות ורישוי לעובדים מקצועיים ועוד, כמקובל  כך, בכל פינות הקפה ובחדרי האוכל תלוי וזמין תקנון מקוצר בנושא 
בחברות ממשלתיות ועל פי כל דין.  הטרדות מיניות ובכל שנה מופצת לומדה או מועברת הרצאה בנושא 

מניעת הטרדה מינית המיועדת לכל עובדי החברה. כל תלונה נבדקת 
בהתאם לחוק ועל פי נוהלי החברה.

  

  

  

  

  

  

  

ההון האנושי של נת"ע

במסגרת יום המעשים הטובים ב-2018 יצאו עובדי נת"ע עם נציגי 
מחלקת קשרי קהילה לשפץ ולשמח את דיירי מעון "עמך" ברחוב  נחמני 
בתל-אביב-יפו, השוכן בסמיכות לאתר תחנת קרליבך של הקו האדום.

במסגרת פעילויות היום, נרכשו חומרי ציוד, שתילים ואדמה מעסקים 
בתוואי העבודות, ומעון ניצולי השואה נצבע וחודש להנאת הדיירים.
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תוכנית חינוכית 2019-2018
בשנים 2019-2018 המשיכה החברה להפעיל תכנית חינוכית לתלמידי 

כיתות ד', פעילות שהחלה בשנת 2017 כפיילוט.
בשנים אלה הורחבה התכנית למעל 50 כיתות ברשויות בהן עתיד לעבור 

הקו האדום - תל-אביב-יפו, רמת גן, פתח תקווה ובת ים.
התכנית נועדה לייצר ציפייה בקרב הילדים לרכבת הקלה, תוך הטמעת 
ערכים "ירוקים" הכוללים קיימות עירונית ופיתוח בר-קיימא. בבסיס 
התכנית ניצבת ההבנה כי מקומו של הרכב הפרטי בעיר הולך ומתערער 

לטובת חלופות יעילות, נוחות, זמינות ונגישות. 
במסגרת התכנית, התלמידים זכו לחוות ולהתנסות בדילמות הניצבות 
לפתחם של מתכנני הרכבת הקלה. זאת, באמצעות הדמיית מלאכת 

התכנון והביצוע של הפרויקט המורכב. 
בשנת 2020, לאור מגפת הקורונה, פותחה תכנית חדשה המותאמת 
ללמידה מרחוק -  במהלכה התלמידים יכירו את השינויים באורחות 
יתרונותיה הרבים על פני  ואת  החיים שמזמנת הרכבת הקלה 
הרכב הפרטי, ויתגיסו למען העברת המסר ועידוד השימוש ברכבת 
הקלה. התכנית בנויה משלושה מפגשים - הבנת הבעיה, היכרות 

עם הפתרון וכלים לפעולה:
מפגש ראשון: הקלה בדרך

נוסעים מכאן? תחבורה בת קיימא, היכרות עם  מפגש שני: לאן 
הרכבת הקלה ועם המסלולים השונים

מפגש שלישי: לוקחים את ההגה בידיים- הובלת שינוי והעברת המסר. 

לומדים מהמומחים הטובים בעולם
במטרה להכניס ידע חיצוני חדש ולהטמיעו בחברה הוזמנו שלושה 
מומחים להעביר הדרכות וסמינרים לעובדים בתחומים שונים. לדוגמה: 
בפברואר 2019 העביר מומחה מסילות מבריטניה הכשרה בת יומיים 
לבעלי תפקידים רלוונטיים בתחום תכנון תוואי מסילות אורבניות. בחודש 

נובמבר 2019 התקיים קורס המשך בנושא תכן מסילה. 

לומדות ייעודיות והרצאות בתחום החדשנות
ב-2019 הושקו בנת"ע שתי לומדות בנושא מניעת הטרדה ואבטחת 
מידע, וב-2018 התקיים מרתון הרצאות בתחומי החדשנות במטרה 
להציע כלים שימושיים לקידום חשיבה חדשנית בעבודה ובחייהם 
הפרטיים של העובדים. ההרצאות עסקו במגוון רחב של תחומים 
כמו הקשר שבין שדות תעופה והורמונים, טכנולוגיה וקיימות, עולם 

העבודה העתידי ועוד.

בונים קריירה
ב-2019 הושק בנת"ע מודל פיתוח קריירה ייחודי וראשון מסוגו 
בחברה. המודל רואה את ניהול הקריירה של העובד כשותפות בת 
שלוש צלעות: העובד, מנהליו והארגון – ולכל צד אחריות ומחויבות 

ההכרחיות להתקדמות הקריירה של העובד.

מטרות המודל:

  עידוד צמיחה מבפנים ואיוש משרות ניהול על ידי מנהלים ועובדים 
מצוינים שצמחו בארגון.

  יצירת התאמה אופטימלית לתפקידים השונים באמצעות פיתוח 
הכישורים של העובדים והמנהלים.

  הגברת החיבור בין הארגון לעובדים והגברת שביעות הרצון של 
העובדים. השיטה: אופק התפתחות, תיאום ציפיות והגברת השקיפות.

תהליך פיתוח המודל כלל ניתוח ארגוני, העמקה בספרות המקצועית 
ומפגשים עם מנהלים ועובדים. כך גובשה תפיסת הקריירה הרצויה 
לארגון, שממנה נגזרו אשכולות פיתוח קריירה ונתיבים להתפתחות 
מקצועית בתוך כל אשכול. נוסף על כך, הוגדרו ההכשרות הרלוונטיות 

ונקבעו פרקי זמן מינימליים לכל שלב בתהליך.

הדרכה והכשרות משוב והערכת עובדים
בעידן של מוביליות תעסוקתית גבוהה, פיתוחים טכנולוגיים מואצים  תהליך הערכת העובדים מתבצע מדי שנה ונועד לבחון את מידת 
וצורך במקצועיות חסרת פשרות, הכשרות והדרכות במקום העבודה הן  ההתאמה בין דרישות התפקיד לתפקודו בפועל של כל עובד. התהליך 
אחת הדרכים המרכזיות להבטיח שהארגון ואנשיו נשארים מעודכנים.  נועד גם לשמר הישגים ולצמצם פערים, להביא לשיפור בביצועים של 
נת"ע משקיעה בהדרכה של כל עובד יותר מהממוצע ביחס להשקעה  העובדים ולעודד מצוינות. מ-2019 מתבצעת הערכת העובדים במערכת 
המקובלת בארגונים דומים )לפי סקרי benchmarking בפורום  ממוחשבת המביאה לידי ביטוי את משתני הביצוע בתחום העיסוק 

OD והדרכה בישראל(. של נת"ע, את ערכי החברה ואת עקרונות הפעולה המיטביים שלה.

אורך התוכנית שמונה שנים והיא כוללת לימודים לתואר ראשון בהנדסת  כל עובדי נת"ע שנוהל הערכת עובדים חל עליהם, למעט עובדים 
תחבורה והשמה במשרד התחבורה ובחברות התשתית הלאומיות  חדשים, עובדים בחל"ת ועובדים בחל"ד, עברו בשנים 2018–2019 
למשך ארבע שנים. הסטודנטים בתוכנית מתחילים את התנסותם  הערכת ביצועים.
המקצועית בנת"ע עוד במהלך הלימודים לתואר; הם מתמחים באחת 
מחברות התכנון שעימן נת"ע עובדת במשך שנה, ובסיומה נפתחת  מכשירים את מומחי העתיד
בפניהם האפשרות להמשיך את הכשרתם באחת מחטיבות הליבה של  נת"ע גאה לקחת חלק בתוכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות 
החברה. בשנת 2019 התמחו חמישה סטודנטים מהתוכנית  תחבורה" של משרד התחבורה, עמותת "ידידי עתידים" והטכניון. מטרת 

בנת"ע ובחברות התכנון שעימן יש לה חוזה התקשרות. התוכנית היא לגדל את דור העתיד של מהנדסי התחבורה בשירות 
הציבורי בישראל – וכך לשפר את תחום ניהול תשתיות התחבורה 

בישראל באמצעות צעירים מצטיינים. 

Jolt שיתוף פעולה עם
חברת Jolt מציעה פלטפורמת לימודים מקוונת הכוללת מגוון הכשרות 

מקצועיות הממוקדות בניהול מתקדם, כגון תכנון זמן יעיל, קבלת החלטות 
על בסיס DATA ופתרון בעיות מורכבות. ב-2019 קיבלו 35 מעובדי 

נת"ע הזדמנות ללימודים ב-Jolt כחלק מבניית המסלול המקצועי שלהם 
בחברה ומתוך מטרה לעודד יצירתיות וחדשנות בקרב העובדים.

ההון האנושי של נת"ע

"שיטת הלימוד בקורס עודדה חדשנות על ידי חשיפה 
לכלים, גישות ורעיונות לחשיבה מקורית ויצירתית ועל 

ידי הפחתת מחסומים לפתרון בעיות בצורה לא-
שגרתית. האפשרות ללמוד ולהתפתח מקצועית כחלק 

מתפקידי בחברה הגדילה את הערכתי להזדמנויות 
הייחודיות שמאפשרת העבודה בנת"ע"

כנרת גולן, חטיבת איכות וחדשנות

בשנת 2019, כל עובד נת"ע השתתף ב-69 שעות 
הדרכה בממוצע.

 בתמונה: סיום הדרכת תכנון תוואי 
מסילות אורבניות, פברואר 2019
מקור:נת"ע

ניהול קריירה כשותפות: ארגון - מנהל - עובד

העובד לוקח אחריות אקטיבית 
על הבעת הצרכים המקצועיים 
והאישיים, וכן לוקח אחריות על 
לשם  הדרוש  הלמידה  תהליך 
התפתחות בתפקיד ובין תפקידים

העובד

הארגון הל
מנ

הארגון מספק תשתיות, כלים  המנהל אחראי לתמוך בעובד 
ומשאבים. כמו כן, חשיבה מקדימה  וללוות את תהליך הפיתוח שלו 

על כלל התפקידים - הגדרות  בתפקידו הנוכחי ובין תפקידים 
תפקידים, יכולות וכישורים נדרשים,  בארגון, באמצעות מתן משוב 
כיווני צמיחה לתוך ומתוך כל תפקיד הוגן וניתוב הולם לנתיבי הפיתוח
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התמודדות עם משבר הקורונה: אתגרים והזדמנויותשרשרת האספקה של נת"ע – ספקים, יועצים ונותני שירותים

נת"ע – מובילת פרויקט התשתית הגדול בישראל, רואה בקבלנים 
ובספקים שעובדים עימה שותפים למימוש ערכי החברה וחזונה. 
בשנים 2018–2019 היו לחברה התקשרויות עם כ-1,000 
ספקים ונותני שירותים לרבות מתכננים, אדריכלים, אדריכלי נוף, 
שמאים, קבלנים, מנהלי פרויקטים, מפקחים, יועצי תנועה, כלכלנים, 
עורכי דין, מבטחים, מודדים, סוקרים וחברות דיגום, מעבדות, יועצים 

סביבתיים, ספקי ציוד ועוד.

 96% מהספקים של נת"ע היו מקומיים וישראלים.

  98% מכלל הספקים מוגדרים קטנים ובינוניים, כלומר סכום 
העסקאות שנעשו איתם לא היה גדול מ-320 מיליון שקלים בשנה.

  כשליש מהספקים היו לצרכים ארגוניים )ציוד ושירותים עבור 
תפעול משרדי החברה( ושני שלישים היו ספקים לטובת 

הקמת קווי הרכבת הקלה.

  כ-80% מהתקציב ששולם לספקים היה לקבלני ביצוע – שהיוו 
31% מכל ספקי החברה.

  41% מסך התשלומים הועברו לספקים מקומיים ו-55% 
מהתשלומים הועברו לספקים "מעורבים" )שותפויות בינלאומיות 

ביחד עם חברות ישראליות(.

  עבור שירותי ייעוץ – שהיוו 16% מכלל הספקים – שילמה החברה 
7.2% מכלל התקציב ששולם.

מכרזים
כחברה ממשלתית, כל התקשרות עם נת"ע חייבת לעבור מכרז  
)לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992(. בעת הכנת המכרזים 
מגובשים העקרונות להשגת תוצאה מיטבית בפרויקט, מבחינת איכות 

ההצעות, הביצוע, לוחות הזמנים, איכות המציעים ועוד.

קוד אתי לספקים
נת"ע מקבלת שירותים מגורמים חיצוניים כחלק מפעילותה השוטפת. 
החברה מקפידה שהספקים שעמם היא עובדת יפעלו לפי הנורמות, 
הערכים, אמות המידה והסטנדרטים הנהוגים בחברה, וישמרו על 
החוקים. הקוד האתי לספקים הופץ והוטמע לשימוש בתחילת 2018, 
והוא מחייב כל ספק של נת"ע לפעול ביושרה, בטוהר מידות, באמינות 
ובמקצועיות, להימנע מניגודי עניינים ולקבל אחריות ביחס להתנהלותם 
והתנהגותם של כל עובדיו ומי שפועלים עבורו ומטעמו. ממונת האתיקה, 
 ethics@nta.co.il  מעילות והונאות של נת"ע, זמינה בדוא"ל
)גם באופן אנונימי( לכל שאלה או חשד לגבי התנהגות לא-אתית מצד 

ספקים או מצד נת"ע כלפי ספקים. 

למגפת הקורונה COVID 19, שהתפרצה בסוף שנת 2019, השפעה 
על העולם כולו. הנהלת נת"ע בוחנת את השפעות תרחישי מגפת 
הקורונה הן בהיבט ניהול העבודה של מטה החברה ומשרדיה והן 
בהיבט ניהול העבודות בפרויקטים של החברה, זאת על מנת להיערך 
לכל תרחיש ולאמוד את השלכותיו על התקדמות הפרויקטים ויכולת 

העמידה ביעדי החברה. 

כחלק מהתמודדות החברה עם התפרצות הנגיף, בהוראת המנכ"ל 
הוקם צוות ייעודי בראשות מנהלת הסיכונים הראשית בחברה. הצוות, 
המורכב מנציגי חטיבות החברה, מבצע הערכות מצב לעניין ההשלכות 
של הנחיות הממשלה, משרד הבריאות ורשות החברות ומדווח להנהלת 
החברה, שמתכנסת תדיר ומקבלת החלטות בהתאם. החברה נערכה 
ומיישמת שגרת עבודה מרחוק והעובדים מקבלים מסרים והנחיות בנושא 
הקורונה, ובכללם הנחיות הבטיחות המפורסמות על ידי הממשלה ומשרד 

הבריאות והנחיות החברה להתנהלות והתנהגות מונעת.

בהיבט ניהול העבודות בפרויקטים, החברה הנחתה את מנהלי 
הפרויקטים השונים לזהות, לעקוב ולנהל את הנושאים הראשיים 
אשר השפעתם, בתלות תרחישי הקורונה, משמעותיים עד קריטיים 
ביכולת התקדמות הפרויקטים ועמידה ביעדיהם. מנהלי הפרויקטים 
מנהלים נושאים אלה גם במסגרת ניהול הסיכונים בפרויקט. בד בבד, 
מנהלי הפרויקטים הונחו לבחון את ההזדמנויות והאפשרויות הקיימות 

להאצת העבודות ככל שניתן. 

הנהלת החברה מבינה כי מדובר באירוע משמעותי ודינמי וממשיכה 
לבחון באופן רציף את השפעות תרחישי הקורונה, הן בהיבט הארגוני 
והן בהיבט הפרויקטלי, על מנת להיערך לכל תרחיש באופן האפקטיבי 

והטוב ביותר. 

אלנבי
מקור:נת"ע

יוספטל, בת ים
מקור:נת"ע

פתח תקווה, צומת אורלב
מקור:נת"ע
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נספחים

GRI SRS אינדקס 	
	 הצהרת הבטחת האיכות

	 מילון מונחים



//  8081  \\ 

)CORE( GRI RSR אינדקס

הערה עמוד תיאור GRI SDG נושא הערה עמוד תיאור GRI SDG נושא

6 התקופה המדווחת 102-50 6 שם הארגון 102-1

6 מועד פרסום הדוח האחרון 102-51 20-28 תיאור הפעילות, המוצרים והשירותים העיקריים 102-1

6 תדירות הדיווח )כגון שנתי, דו-שנתי( 102-52 70 מיקום מטה הארגון 102-3

6 פרטי איש קשר לשאלות בדבר הדוח או תכניו 102-53
פרקטיקת הדיווח

18 אתרי הפעילות של הארגון – שמות המדינות שבהן הוא פועל  102-4

פרופיל הארגון

6 Standards GRIהצהרת הארגון על דיווח בהתאם ל- 102-54 6 אופי הבעלות וצורת ההתארגנות המשפטית 102-5

18 השווקים הגיאוגרפים שאותם משרת הארגון / סקטורים: סוגי 
לקוחות 102-680-83 GRIאינדקס  102-55

84
מדיניות וביצוע בפועל של הבטחת איכות חיצונית על הדוח 
ופרטי הבטחת האיכות והיחסים בין הארגון ובין הגוף שביצע 

את הבטחת האיכות
102-56 70 גודל ומידע על הארגון 102-7

70 מידע על אודות עובדי הארגון: מספר העובדים הכולל ע"פ 
סוג העסקה, מגדר, סוג חוזה ואזור 102-8 10.3 ,8.5

48-49 הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו 103-1

שימור עצים 76 תיאור שרשרת האספקה של הארגון 102-948-49 הגישה הניהולית ומרכיביה 103-2
71 שינויים משמעותיים בארגון ובשרשרת האספקה  102-1048-49 מדידת הגישה הניהולית 103-3

44-45 יישום עקרון הזהירות המונעת ע"י הארגון 102-1146-47 הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו 103-1

בנייה ירוקה  6, 12, 46 יוזמות חיצוניות, אמנות או עקרונות בתחום האחריות 
התאגידית שאותם אימץ הארגון 102-1246-47 הגישה הניהולית ומרכיביה 103-2

46-47 מדידת הגישה הניהולית 103-3
4

הצהרה מטעם מקבל ההחלטות הבכיר בארגון )כגון מנכ"ל, 
יו"ר או מעמד בכיר מקביל( לגבי הרלוונטיות של עקרונות 

הקיימות לארגון ולאסטרטגיה שלו
102-14 37אסטרטגיה הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו 103-1

עיצוב ותכנון מוכוון 
37משתמש הגישה הניהולית ומרכיביה 103-2

10, 68 ערכי הארגון, העקרונות, הסטנדרטים ונורמות ההתנהגות שלו 102-16 16.3
37אתיקה ויושרה מדידת הגישה הניהולית 103-3

68 תיאור המנגנונים החיצוניים והפנימיים המשמשים את הארגון 
להתייעצות ודיווח בנוגע להתנהגות אתית וחוקית ויושרה עסקית 102-17 16.337 הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו 103-1

חדשנות
66

מבנה הממשל התאגידי של הארגון, לרבות ועדות 
  התייחסות לוועדות האחראיות לקבלת החלטות הדירקטוריון.

בנושאי האחריות התאגידית
102-18 16.6 ממשל תאגידי

37 הגישה הניהולית ומרכיביה 103-2

37 מדידת הגישה הניהולית 103-3

34 הסבר על הנושא המהותי וגבולותיו 103-1

איכות

32 פירוט קבוצות מחזיקי העניין של הארגון 102-40

דיאלוג עם מחזיקי 
עניין

34-35 הגישה הניהולית ומרכיביה 103-2 73 שיעור העובדים שעליהם חלים הסכמים קיבוציים 102-41 8.8

35 מדידת הגישה הניהולית 103-3 32 תהליך זיהוי ובחירת קבוצות מחזיקי העניין שעימם נערך 
דיאלוג 102-42

הפנייה לדוחות 
הכספיים של החברה 66 ערך כלכלי ישיר שיצר הארגון 201-1 1.2

8.5 ,5.1

ביצועים כלכליים
32

תיאור גישת הארגון ביחס לדיאלוג עם מחזיקי העניין שלו, 
לרבות תדירות הדיאלוג עם כל סוג וקבוצת מחזיקי עניין, וכן 

האם נערך דיאלוג ספציפי במסגרת הכנת הדוח
הפנייה לדוחות 102-43

הכספיים של החברה 66 התחייבויות הארגון בגין תוכניות פרישה או תגמול לעובדים 
ופנסיה 201-3 13.1

32
הנושאים שהועלו במסגרת דיאלוג עם מחזיקי העניין, אופן 

הטיפול של הארגון בנושאים אלו ומהן קבוצות מחזיקי העניין 
שהעלו כל נושא

102-44

פרקטיקת הדיווח

חברה בבעלות 
ממשלתית מלאה

התמיכה, המענקים ו/או הסיוע הממשלתי שקיבל הארגון 
בתקופה המדווחת 201-4

 שכר ע"פ המקובל
 בחברות הממשלתיות
 ובפיקוח הממונה על

השכר במשרד האוצר

הטווח של רמת השכר ההתחלתית בארגון בהשוואה לשכר 
המינימום בחלוקה לפי מגדר ואזורי פעילות 202-1

1.2
5.1
8.5

נוכחות בשוק

33 תהליך הגדרת תכולת הדוח וגבולות ההשפעה של הנושאים 
המהותיים 102-46

33 רשימת הנושאים המהותיים שזוהו בתהליך הכנת הדוח 102-47

לא היו שינויים השפעות וסיבות לניסוח מחדש של נתונים מדוחות קודמים 102-48

15 השפעות כלכליות עקיפות משמעותיות של הארגון 203-2
1.2
1.4
8.3 לא היו שינויים שינויים מהותיים ברשימת הנושאים המהותיים וגבולותיהם 

ביחס לתקופות דיווח קודמות 102-49
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הערה עמוד תיאור GRI SDG נושא הערה עמוד תיאור GRI SDG נושא

71 שיעור גיוס עובדים חדשים ושיעור תחלופת עובדי הארגון 401-1 10.3 ,5.1
העסקה

76 יחס ההוצאות בפועל במסגרת רכש מספקים מקומיים באזורי 
פעילות משמעותיים 204-1 8.3 פרקטיקת רכש

73 שיעור חזרה לעבודה ושימור עובדים ועובדות לאחר חזרה 
מחופשת לידה 401-3  ,5.4 ,5.1

8.5 68-69 תקשור, הדרכה והכשרה בנושא מדיניות הארגון ונוהלים 
למניעת שחיתות 205-2

16.5 יושרה ומניעת 
שחיתות

מעוגן בהסכם 
הקיבוצי תקופות ההודעה מראש המינימלית בעת שינויים ארגוניים 402-1 8.8

יחסי עובדים-הנהלה
לא היו אירועי 

שחיתות בתקופה 
המדווחת

אירועי שחיתות בתקופה המדווחת ופעולות שננקטו 205-3
55 שיעור הפציעות, המחלות התעסוקתיות, ימי ההיעדרות ומקרי 

האסון בחלוקה לאזורי פעילות, מגדר וסוג העסקה 403-2  ,8.8 ,3.9
3.3

 לא אירעו 
חריגות בתקופה 

המדווחת
הצעדים המשפטיים שננקטו כנגד הארגון בגין התנהגות לא 

תחרותית והפרת דיני הגבלים עסקיים 206-1 16.3 התנהגות לא 
תחרותית

75 הממוצע השנתי לשעות הדרכה לעובד  404-1  ,4.3,8.5
8.2

75הכשרה ופיתוח תוכניות לפיתוח מיומנויות, התומכות בכושר התעסוקה של 
העובדים 404-2  ,8.2 ,5.1

8.5 53 משקל או נפח החומרים שבהם הארגון משתמש 301-1 8.4
12.2
12.5

שימוש חוזר חומרים
בעודפי עפר  52 שיעור החומרים הממוחזרים בהם נעשה שימוש כחומרי גלם 301-274 שיעור עובדים המקבלים משוב סדיר על ביצועיהם ופיתוח 

הקריירה  404-3  ,5.4 ,5.1
10.3 ,8.5

53 סך צריכת האנרגיה בתוך הארגון 302-1  ,7.3 ,7.2
13.1 ,12.2

אנרגיה

70-71 ,66 הגיוון במוסדות ההנהלה של הארגון ובקרב העובדים )מגדר, 
גיל והיבטי גיוון אחרים( 405-1 5.4 גיוון תעסוקתי ושוויון 

הזדמנויות
לא היו תביעות 
או דיווחים בגין 

מקרי אפליה
מקרי אפליה והפעולות שננקטו 406-1 8.8 איסור האפליה

53 סך צריכת האנרגיה מחוץ לארגון 302-2 13.1 ,12.2

בנייה ירוקה  46-47 צמצום הדרישות האנרגטיות של המוצרים והשירותים 
שהארגון מספק 302-5 13.1

החוזה של 
מפעיל הקו 
האדום כולל 

דרישה עמידה 
SA 8000בתקן 

פעילויות וספקים של הארגון שלגביהם יש סיכון לפגיעה 
בזכות התאגדות ומו"מ קיבוצי, ופעולות שננקטו להגנה על 

זכויות אלה
407-1 8.8 חופש התארגנות 

ומו"מ קיבוצי
53 סך צריכת המים לפי מקור 303-1

6.3, 6.4, 
6.a, 6.b, 

12.4
מים

שימור וניהול 
עצים 48-49 השפעות משמעותיות שיש לפעולות, מוצרים ושירותים של 

הארגון על המגוון הביולוגי 304-2  ,14.2 ,6.6
15.5 ,15.1 מגוון ביולוגי

ביצוע קווי 
הרק"ל בתוואי 
עירוני צפוף, 
מושפע באופן 
ישיר מהקהילה 

המקומית

100%
שיעור הפעילויות שבהן הארגון מערב את הקהילה המקומית, 

בהן הוערכה ההשפעה על הקהילה המקומית או פעילויות 
המיישמות תוכניות פיתוח קהילתיות

413-1

קהילות מקומיות

הנתונים 
מתייחסים ברובם 

 2019 לשנת
52 פליטות ישירות של גזי חממה 305-1

 ,13.1 ,12.4
15.2 ,14.3

 פליטות

הנתונים 
מתייחסים ברובם 

2019לשנת 
52 פליטות אנרגיה עקיפות של גזי חממה 305-2

 56-61 פעולות בעלות השפעות שליליות משמעותיות )בכוח או 
בפועל( על קהילות מקומיות 413-2 2.3 ,1.4

52 סך הפסולת לפי סוג ואופן סילוק 306-2  ,6.3 ,3.9
כל הספקים 12.4

נבחנים בהתאם 
לדרישות 

בטיחות, ועוד
 100% שיעור ספקים חדשים שנבחרו בהתאם לקריטריונים חברתיים 

)"Screening"( 414-1  ,16.1 ,5.2
8.8

הערכת ספקים בפן 
החברתי

שני גופי המים 
המושפעים הם 

נחל הירקון ונחל 
איילון

גופי מים המושפעים מהזרמות ו/או מי נגר  306-5

 מהמערכות 100%
הרכבתיות 
עומדות 

ברגולציית 
RAMS שעיקרה 

ניטור השפעות 
המערכת על 

המשתמש

שיעור קטגוריות המשמעותיות של מוצרים ושירותים שמספק 
הארגון בהן ההשפעות על בריאות ובטיחות הלקוחות מוערכות 

לשם שיפור
416-1 בריאות ובטיחות 

הלקוח

לא הוטלו 
קנסות בתקופה 

המדווחת
קנסות וסנקציות משמעותיים שהוטלו על הארגון בגין אי ציות 

לרגולציה סביבתית 307-1 16.3 ציות לרגולציה 
סביבתית

בכל החוזים של 
הקבלנים ומנהלי 
 הפרויקטים קיימים
נספחים סביבתיים

 100% שיעור ספקים חדשים שנבחרו בהתאם לקריטריונים סביבתיים 
)"Screening"( 308-1

 ,5.4 ,5.1
 8.5

הערכת ספקים בפן 
הסביבתי

לא הוטלו קנסות 
בתקופת הדיווח

קנסות וסנקציות משמעותיים שהוטלו על הארגון בגין אי-ציות 
לרגולציה חברתית וכלכלית 419-1 16.3

ציות לרגולציה 
בתחום החברתי 

והכלכלי 36 השפעות סביבתיות שליליות משמעותיות )בכוח או בפועל( 
בשרשרת האספקה ופעולות שננקטו 308-2
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TBM - Tunnel Boring Machine מתע"ן
מכונה המתפקדת כמפעל תת-קרקעי ומבצעת שלוש פעולות עיקריות: חפירה,  מערכת תחבורה עתירת נוסעים )Mass Transit System(. אמצעי המתע"ן 

פינוי עודפי העפר והצבת סגמנטים מבטון. שישמש במטרופולין תל-אביב-יפו בשלב הראשון הוא רכבת קלה; בהמשך 
מתוכננים להתווסף גם קווי מטרו.  מהירות הנסיעה במתע"ן גבוהה מזו של 

פורטל אוטובוסים; הקווים יופעלו בנתיבים ייעודיים ובלעדיים ויקבלו עדיפות בזכות 
מבנה תת-קרקעי שבו עוברת הרכבת הקלה ממפלס הקרקע למפלס התת-קרקעי  הדרך, לרבות העדפה בצמתים מרומזרים, ויצוידו במערכת כרטוס מתוחכמת 

ולהפך. בפרויקט הקו האדום שלושה פורטלים: שתפחית משמעותית את זמני העצירה בתחנות. התרומה הסביבתית המרבית 
פורטל שנקר – ממוקם בכניסה לתחומי העיר פתח תקווה, סמוך לצומת גהה  תושג באמצעות שימוש ברכבות הקלות החשמליות, המצמצמות כמעט לחלוטין 

)כביש 4(. את זיהום האוויר ואת רמת הרעש בעת הפעלתן.
פורטל "המסילה הטורקית" – ממוקם בין פיר הרצל לתחנת אליפלט.

פורטל הדיפו – ממוקם בצפון העיר פתח תקווה, בין נחל הירקון לדרך אם המושבות. רכבת קלה )רק"ל(
LRT( Light Rail Transit(, אמצעי מתע"ן הנע על מסילה באמצעות הנעה 

קבלן המערכות חשמלית בנתיב ייחודי. לרכבת הקלה קיבולת נוסעים גבוהה יחסית; רכבת קלה 
קבלן האחראי להקמה של מערכות המסילה, מערכות החשמול והמערכות  מכילה כ-430 נוסעים, בעוד אוטובוס מכיל כ-100 נוסעים ורכב פרטי כ-5. 
האלקטרו-מכניות, מערכות תקשורת, מידע, ביטחון, כרטוס ומערכות הנמצאות  לרכבות הקלות רצפה נמוכה המאפשרת נגישות לבעלי מוגבלויות, הן מונעות 
במרכז הבקרה והתפעול, לרבות מערכות הסייבר מערכות אבטחת המידע  באמצעות מנוע ידידותי לסביבה וכוללות מערכות תומכות )כגון בקרה, העדפה, 

הנותנות הגנה מפני איומים על המערכות הרכבתיות(. מידע, כרטוס אוטומטי ועוד(. הרכבות הקלות בגוש דן תפעלנה במסגרת שלושה 
קווים: אדום, ירוק וסגול, והן צפויות לשרת כ-220 מיליון נוסעים בשנה.

קבלן גמרים
קבלן האחראי לביצוע עבודות גמר בתחנות, כגון הובלה, אספקה, הרכבה,  מטרו
התקנה, הפעלה והרצה של עבודות גמר, עבודות חשמל, אינסטלציה, בקרת  ׂבגשר(. כינוי לרכבת הנוסעת בהפרדה מפלסית מלאה מהכביש )במנהרה או 
מבנה, וכל עבודה אחרת הנדרשת לביצוע הגמר האדריכלי והשלמת המערכות  המטרו מאופיין במהירות נסיעה וקיבולת נוסעים גבוהות ביחס לרכבת הקלה. 

של התחנות, וכן ניהול הקבלנים הממונים בתחנות וכו'. עם זאת, רמת הנגישות של התחנות נמוכה יותר מאחר שהן נמצאות מתחת או 
מעל פני הקרקע, והמרחק ביניהן גדול יחסית.

צ'מבר 1/5+2/6 
מבנה תת-קרקעי שבו מתלכדות 4 מנהרות )המגיעות מתחנת אם המושבות  אינפרא 1
ומפורטל משנקר( – 2 במפלס התחתון ו-2 במפלס העליון – לתוואי של 2 מנהרות. עבודות פינוי והעתקת תשתיות, עבודות להשלמת חתך רחוב למצב סופי ועבודות 

הכנה ברצועת הרכבת.
מנהל פרויקט

בעל מקצוע מומחה שמונה מטעם נת"ע לנהל את הקמת אחד מקווי הרק"ל או  אינפרא 2
המטרו, לרבות תכנון וביצוע העבודות. עבודות הקמה ותחזוקה של כלל מערכות הרכבת, לרבות מסילה, בלוק מערכות 

)בקו האדום מבוצע על ידי קבלן אינפרא 1(, חשמול, חדרים טכניים, תקשורת, 
דיפו וציוד נייד.

דיפו
מרכזי האחסנה, התחזוקה והתפעול של קרונות הרכבת. לאחר הפעלת הקווים 
יבוצעו בשטח מבני הדיפו טיפולים טכניים, בדיקות בטיחותיות, עבודות ניקיון, 
עבודות תחזוקה ועוד. הדיפו של הקו האדום מצוי בצפון העיר פתח תקווה, בין 

נחל הירקון לדרך אם המושבות, ובשטחו יוקם מרכז הבקרה של קו זה.

הצהרת הבטחת איכות 

הקדמה
 Corporate Social( המכון לאחריות תאגידית הינו גוף ציבורי בלתי תלוי הפועל לקידום תפיסת האחריות החברתית של תאגידים
Responsibility( וקיימות. המכון פועל במסגרת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים. המכון פועל, בין היתר, בקיום מפגשים מקצועיים, 
בכתיבת דוחות, מחקרים וסקירות שוק, ב"גיור" לעברית של מתודולוגיות יישומיות מהעולם ועוד. נושא השקיפות והאחריותיות של תאגידים 
להשפעותיהם החברתיות והסביבתיות הינו אחד מנושאי הליבה של המכון. בחודש אוגוסט 2020 פנתה חברת נת"ע אל המכון בבקשה 

לקיים תהליך הבטחת איכות לדוח הקיימות לשנים 2018-2019. תהליך הבטחת האיכות בוצע ע"י ד"ר ליעד אורתר, ראש המכון. 

מוצהר כי המכון מקבל על כך תשלום לכיסוי הזמן שהושקע בתהליך. מעבר לכך, יצוין כי לא המכון ולא ד"ר ליעד אורתר )שביצע את העבודה( 
מצויים בקשר עסקי ייעוצי עם נת"ע ותהליך הבטחת האיכות היה בלתי תלוי ועצמאי. במהלך תהליך הבטחת האיכות נבדקה טיוטת הדוח, 

התקיימו מספר ישיבות עבודה להבהרת הסוגיות השונות. חלקן קבלו מענה כבר בדוח זה וחלקן ייתכן וישולבו בדוחות הבאים.

גישת העבודה
תהליך הבטחת איכות של דוחות אחריות תאגידית הינו תהליך שמטרתו, בראש ובראשונה, לשפר את איכות התוצר הדיווחי באמצעות מתן 
משוב מקצועי. למען הסר ספק, זהו תהליך המהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הדיווח עצמו והיעד הוא הטמעה מהירה ונכונה ככל הניתן 
של ההערות המקצועיות אשר עולות במהלך תהליך העבודה. התהליך כלל בחינה האם הדוח כתוב בהלימה עם שלושה עקרונות מרכזיים:
1.  כוללניות Inclusiveness – התייחסות מלאה לנושאי מתהליך הדיווח עצמו ומם המדווחים והכללה של מגוון רחב של מחזיקי עניין בדיווח.

2.  מהותיות Materiality – התייחסות לנושאים המהותיים בפעילות החברה.
3.  תגובתיות Responsiveness – דיווח על נושאים שהועלו ע"י מחזיקי עניין.

נמצא כי דוח זה אכן עומד בהלימה ראויה לעקרונות אלו כמו גם בהלימה להנחיית רשות החברות הממשלתיות להצגת תכנית לפיתוח בר 
.)Core( ברמת הליבה )SRS לדיווחי קיימות )ה GRI קיימא. כמו כן, מוצהר בזאת כי סעיפי הדיווח שכן מיישמים באופן מלא את תקן ארגון ה
אבקש לציין לטובה את ההפניה המפורטת של ביצוע החברה מול יעדי הקיימות )ה SDGs( ועל כך שהחברה לא הסתפקה בציון יעד כללי 

אלא גם ציינה את המטרות הספציפיות להן היא נתנה מענה בפעילותה ואת אופן המדידה לכל מטרה ומטרה.

להלן מספר הערות מרכזיות למחזורי הדיווח הבאים של חברת נת"ע:

•  בידול דיווחי - אין ספק כי חברת נת"ע היא היום אחת מחברות התשתית הגדולות ביותר הפועלות בישראל. פרויקט סלילת הרכבת הקלה 
במטרופולין גוש דן עומד לשנות את מפות התחבורה, התעסוקה והדיור בישראל. בהקשר זה, הרצון של החברה להנגיש לציבור מידע רב 
אודות מכלול תחומי הפעילות שלה הוא מובן וברור אך נשאלת השאלה האם דוח קיימות הוא המקום לעשות כך. הדוח במתכונתו הנוכחית 
כולל למעשה שילוב של מספר דוחות שונים ובכלל זה דוח התקדמות בביצוע, תכנון עתידי ובחינת אימפקט כלל ארצי. כאמור, כל הסוגיות 
האלו הן חשובות אך לעניות דעתי יש מקום לבצע הבחנה ובידול בין הדוחות הללו. דוח קיימות מטרתו להציג את ביצועי החברה בסוגיות 
של חברה, סביבה וניהול תקין בשנה שחלפה תוך הצבת מפת דרכים לשנים הבאות. הפרדת הדוחות תועיל לעניות דעתי להצגה נהירה 

יותר של כל אחד מעולמות התוכן האמורים וכיוונון נכון יותר של מחזיקי העניין השונים לכל דוח ודוח. 

•  זכויות אדם – השמירה על זכויות אדם בשרשרות אספקה מורכבות של חברות תשתית ובנייה מהווה היום את אחד האתגרים המשמעותיים 
בניהול ודיווח אחריות תאגידית. חברת נת"ע עצמה אמנם מהווה חברת ניהול עם כוח אדם מצומצם יחסית אך באחריותה קבלנים רבים 
שגם הם שוכרים קבלני משנה ששוכרים הם קבלני משנה וכן הלאה. אין ספק כי המערך הניהולי לסוגיית השמירה על הבטיחות באתרים 
הוא ברמה הגבוהה ביותר אך שרשרת אספקה מורכבת זו מעמידה אתגר של ממש לשמירה על זכויות אדם וזכויותיהם החברתיות של 

עובדי הקבלן. עפ"י חוות דעתי, יש מקום להעמיק את המעורבות והדיווח של נת"ע בסוגייה חשובה זו.
בברכת המשך פעילות ברת קיימא ומוצלחת לטובת המדינה כולה,

ד"ר ליעד אורתר, ראש המכון לאחריות תאגידית, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

//



דוח הקיימות השלישי של נת"ע, נתיבי תחבורה עירוניים 
להסעת המונים בע"מ, מציג את מכלול הפעילויות שבוצעו 
בשנים 2019-2018 בקידום פרויקט הקמת מערכת תחבורה 
עתירת נוסעים במטרופולין תל-אביב-יפו, ואת מחויבות 
החברה להתנהלות אחראית בכל תחומי הפעילות  -
בהיבטים כלכליים, חברתיים וסביבתיים, המהותיים 

למחזיקי העניין. 

שדרות ירושלים.
מקור: נת"ע
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