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בברכה,

 נעמה חבאז, 
הממונה על חוק חופש המידע

דבר הממונה על יישום חוק חופש המידע

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

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

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

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

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

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

הפניות שטופלו בשנת 2018 במסגרת יישום החוק והמידע אודות אופן הפניה לחברה במסגרת החוק.
 מידע רב נוסף אודות חברת נת"ע, פעילותה, תוכניות עתידיות ודו"חות ניתן לקבל באתר האינטרנט שכתובתו:

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

יו"ר דירקטוריון

מנכ"ל

 מבקר פנים
)מיקור חוץ(

 יועץ משפטי 
ומזכיר החברה
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*התפקידים נכתבו בלשון זכר, אך מופנים לגברים ונשים כאחד
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יאיר שמיר – יו"ר הדירקטוריון
יהודה בר-און - מנכ"ל החברה

שי יפתח - משנה למנכ"ל
טל דגן – יועמ"ש ומזכירת חברה

ערן כהן – סמנכ"ל כספים
קרן זוהר – סמנכ"ל ביצוע
ניר קוגל – סמנכ"ל תכנון

גלי גלט שמחי - סמנכ"לית איכות וקיימות
חיים לוי – סמנכ"ל התקשרויות
שרון וולפר – סמנכ"ל משאבים

אפי כליפה – סמנכ"ל מערכות וטכנולוגיות

בעלי תפקידים בכירים בחברה לשנת 2018
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תחומי אחריות החברה

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

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

הקו האדום, קו רק"ל, הנמצא בשלבי ביצוע, יעבור באזורים העמוסים ביותר במטרופולין.  .1
הקו יחצה כ-50 צמתים וישרת 5 ערים: בת–ים, תל-אביב–יפו, רמת גן, בני ברק ופתח תקווה. אורכו של הקו    

24 ק"מ, מתוכם 12 ק"מ ו–24 תחנות במפלס הקרקע ו–12 ק"מ ו–10 תחנות במפלס תת קרקעי.   

הקו הירוק, קו רק"ל, קו אורכי המחבר את חולון ושולי העיר ראשל"צ עם הערים תל אביב והרצליה. אורך הקו כ-39 ק"מ  .2 
      )מהם 4.1 ק"מ בתוואי תת קרקעי( ולאורכו 62 תחנות, מתוכן 4 תחנות תת קרקעיות.

הקו הסגול, קו רק"ל, קו רוחבי, מקשר את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל אביב אל מרכז העיר תל אביב במפלס  .3 
        הקרקע. הקו ישרת תשע רשויות מקומיות: תל אביב, רמת גן, גבעתיים, גבעת שמואל, יהוד-מונוסון, קריית אונו,

      אור יהודה, דרום השרון וחבל מודיעין. אורך הקו כ-29 ק"מ ולאורכו 45 תחנות במפלס הקרקע.

הקו החום, קו רק"ל, קו במפלס הקרקע, מתוכנן לשרת את החלק הדרומי של מטרופולין תל אביב הכולל את הערים לוד,   .4 
רמלה, באר יעקב וראשון לציון ולקשרם גם לקוים נוספים של מערכת תחבורה עתירת נוסעים. אורך הקו    

כ-37 ק"מ ו-5 תחנות.  

5.   קו -M1 קו מטרו תת קרקעי )צפון-דרום( המחבר את הרשויות רעננה, כפר סבא, הרצליה, הוד השרון, רמת 
השרון, תל אביב, חולון, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות, באר יעקב, רמלה, לוד וכן אזורי פיתוח עתידיים 
 כגון תע"ש השרון, צומת גלילות, מע"ר בן צבי, חולון )ח/500( וצריפין. אורך הקו כ-73 ק"מ וכ-53 תחנות.

   קו -M2 קו מטרו תת קרקעי )מזרח-מערב( המחבר את הרשויות תל אביב, גבעתיים, רמת גן, בני ברק, גבעת שמואל, פתח 
 תקווה, ראש העין ודרום השרון וכן יעבור בתחם סירקין המיועד לפיתוח עתידי. אורך הקו כ-28 ק"מ וכולל כ-27 תחנות.

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

אורך הקו כ-39 ק"מ וכ-29 תחנות.
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ניתן לפנות למרכז פניות הציבור של נת"ע על ידי חיוג: 4575*.
המוקד הטלפוני זמין 24 שעות החל מיום ראשון בשעה 07:00 ועד ליום שישי בשעה 14:00.

בנוסף, ניתן לפנות לפניות הציבור בדרכים הבאות:

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

ניתן ליצור קשר טלפוני/ פקס במספר: 03-7243000  •  
הממונה על יישום חוק חופש המידע: הגברת נעמה חבאז  •  

מענה של החברה ודרכי התקשרות עימה
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2018

קו אדום
•  המשך ביצוע בניית 10 תחנות תת קרקעיות

5 תחנות בתל אביב – אלנבי, קרליבך, יהודית, שאול המלך וארלוזורוב
2 תחנות ברמת גן – אבא הלל וביאליק

3 תחנות בבני ברק – בן גוריון, אהרונוביץ ואם המושבות
העבודות כוללות חפירה, תחילת בניית הקופסא הפנימית, לרבות: יציקת הקירות הפנימיים, הרצפה ותקרות התחנות, 

ביצוע הכניסות לתחנות.

תחנת שאול המלך, דצמבר 2018 תחנת אהרונוביץ', דצמבר 2018תחנת אלנבי, דצמבר 2018

תחנת בן גוריון, דצמבר 2018תחנת אם המושבות, דצמבר 2018
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2018

קו אדום
צ'מבר 1/5 + 2/6– חפירה למפלס תקרה אמצעית, יציקת תקרה אמצעית, יציקת תומכות "ווטות" ותחילת חפירה למפלס   • 

רצפה  
פורטל שנקר – השלמת תקרת הפורטל בחלקו המערבי, ביצוע רצפת הפורטל בחלקו הסגור, השלמת עבודות   • 

מובל ניקוז, סיום ביצוע כל הפרויקט לרבות עבודות פיתוח ומסירת הפרויקט  
סיום ביצוע עבודות גמר וביצוע מסירות סופיות, מסירת מתחם הדיפו לקבלן המערכות  דיפו ופורטל הדיפו –   • 

לצורך התקנת המערכות השונות והמסילות  
מערכות – תחילת עבודה קבלן המערכות הרכבתיות, השלמת תכנון ראשוני למערכות הנדרשות להתקנה   •

בקרונות ובמסילת הבדיקות עבור בדיקה והרצת הקרונות בדיפו  
איתות ובקרת רכבת – אישור תכנון מערכת איתות ובקרה לקרונות ולכל תוואי הקו האדום  •

חדרים טכניים – מקטע עילי דרומי – המשך ביצוע עבודות להקמת החדרים הטכניים, מקטע עילי מזרחי –   • 
תחילת ביצוע עבודות להקמת החדרים הטכניים  

ציוד נייד )קרונות( – אישור תכנון סופי לייצור אבטיפוס וייצור אבטיפוס )קרונות(   •
•  מסילה תורכית – סיום ביצוע עבודות סלארי וכלונסאות, לרבות העתקת קווי חשמל, תחילת ביצוע תקרות המנהרה 

ופירוק גשר שלוש
מינהור TBM – מקטע מזרחי – המשך ביצוע עבודות המינהור בציר הדיפו – בן גוריון  •

מינהור TBM – מקטע מערבי – השלמת עבודות המינהור  •
תפעול ותחזוקה – המשך פעילות מול המפעיל  •

המשך עבודות תשתית, פיתוח, תאורה וסלילה בבת ים ותל אביב – יפו,  מקטע עילי – מקטע עילי דרומי –   • 
מקטע עילי מזרחי – תחילת ביצוע עבודות תשתית, פיתוח תאורה וסלילה  

מנהרה בפיר גלי גיל
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עיקרי פעילות החברה בשנת 2018

קו סגול
השלמת תכנית ההתארגנות לביצוע הפרויקט  •

קביעת אסטרטגיות המכרזים  •
אישור התכנון המוקדם לעבודות תשתית, פיתוח, תאורה וסלילה – המקטע המרכזי והמקטע המערבי  •

תחילת התכנון המפורט לאורך התוואי  •
אישור התכנון הראשוני וקידום התכנון המוקדם לעבודות התקנת מערכות הרכבת והנחת מסילות )Infra 2(  - בכל   • 

התוואי  
השלמת התאמת גיאומטריה לתכנון תוואי המסילה – המקטע המרכזי והמקטע המערבי  •

פרסום המיון המוקדם של המכרז לעבודות התקנת מערכות הרכבת, הנחת מסילות ותחזוקה  •
פרסום מכרז לתכנון מפורט וניהול פרויקט במקטע המזרחי וצו תחילת עבודה לתכנון המפורט  •

הגשת תסקיר סופי לות"ל, פרסום התכנית להשגות הציבור למקטע המזרחי ודיון בהמלצה למתן תוקף למקטע   • 
המזרחי )למעט הדיפו(  

Infra 1 – פרסום מכרז לביצוע עבודות קבלניות מזדמנות לרבות עבודות מסגרת  •
תחילת ביצוע הפקעות בתוואי  •

תחילת עבודות מקדימות במקטע המערבי ברח' ארלוזורוב, בין רח' נמיר לרח' ויצמן- עבודות לפינוי והעתקת   • 
)Infra 1( תשתיות, השלמת חתך רחוב למצב סופי ועבודות הכנה ברצועת הרכבת  

קו ירוק
השלמת תכנית ההתארגנות לביצוע הפרויקט  •

אישור התכנון המוקדם לעבודות תשתית, פיתוח, תאורה וסלילה לכל התוואי  •
קביעת אסטרטגיות המכרזים  •
תחילת ביצוע הפקעות בתוואי  •

השלמת התאמת גיאומטריה לקידום תוואי המסילה לאורך תוואי הקו  •
אישור התכנון הראשוני וקידום התכנון המוקדם לעבודות התקנת מערכות הרכבת והנחת מסילות )Infra 2( – בכל   • 

התוואי  
פרסום המיון המוקדם של המכרז לעבודות התקנת מערכות הרכבת, הנחת מסילות ותחזוקה  •

פרסום מכרז DB לעבודות המנהור וקופסאות התחנות התת קרקעיות  •
Infra 1 – פרסום מכרז לביצוע עבודות קבלניות מזדמנות לרבות עבודות מסגרת  •

תחילת התכנון המפורט לאורך התוואי  •

קו חום
דיון ופרסום התכניות )תת"ל 72 א'+ב'( להשגות הציבור ודיון בהמלצה למתן תוקף  •

קווי מטרו
הכנת דו"ח בחינת הישימות לשלושת קווי המטרו  •

פרסום מכרזים לתכנון וניהול שלב התכנון המוקדם והסטטוטורי של קווי המטרו  •
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עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 2019

קו אדום
המשך ביצוע בניית 10 תחנות תת קרקעיות  •

5 תחנות בתל אביב – אלנבי, קרליבך, יהודית, שאול המלך וארלוזורוב  
2 תחנות ברמת גן – אבא הלל וביאליק

3 תחנות בבני ברק – בן גוריון, אהרונוביץ ואם המושבות
העבודות כוללות סיום חפירות, בניית הקופסא הפנימית, לרבות: יציקת הקירות הפנימיים, הרצפה ותקרות התחנות, 

ביצוע הכניסות לתחנות ותחילת התקנת מערכות ומסילות
צ'מבר - צ'מבר 1/5+2/6 – סיום חפירה לתחתית האולם התחתון, סיום יציקת רצפת האולם התחתון והשלמת מבנה פנימי של   • 
האולם התחתון. צ'מבר -2/8 סיום ביצוע עבודות סלארי, סיום יציקת תקרת האולם העליון, סיום יציקת רצפת האולם    

העליון והתחתון  
•  פורטל שנקר - הרכבת ושיגור מכונות ה TBM מפורטל שנקר

•  דיפו ופורטל הדיפו - השלמת פינוי אזור ערום עפר של מכונות ה-TBM לצורך הקמת מסילת הבדיקות, צו התחלת 
עבודה לביצוע תחנת קרית אריה, תחילת ביצוע כלונסאות להסטת מובל הניקוז בתחנת קרית אריה, סיום ביצוע 

כלונסאות באולם הנוסעים התת-קרקעי של תחנת קרית אריה, סיום יציקת קיר דרומי
מערכות - מוכנות להתקנת מערכות תקשורת ובקרה, קבלת משלוח של המסילות לארץ, אישור תכנון מפורט   • 

       למערכות החשמל והמסילה והשלמת מבדק תכנון מפורט למערכות החשמל והמסילה 
מרכז בקרה ראשי – אישור תכנון עבודות הנדסה אזרחית   •

איתות ובקרת רכבת – אישור תכנון מפורט למערכת האיתות לכל הקו ומתן גישה לקבלן האיתות ל-2,500 מטרים  • 
       של מסילה

•  חדרים טכניים - מקטע עילי דרומי - מסירת החדרים הטכניים לקבלן המערכות, מקטע עילי מזרחי- מסירת חדר 
טכני בילינסון בפתח תקווה לקבלן המערכות

ציוד נייד )קרונות( - השלמת בדיקת קרונות האבטיפוס, סיום ייצור אבטיפוס )קרונות(, השלמת התקנת מערכת   • 
האיתות על קרונות האבטיפוס, הגעת קרונות האבטיפוס )1-2( לארץ ותחילת אספקה סדרתית של קרונות   

•  מסילה תורכית - סיום יציקת תקרות ורצפה בכל תוואי המסילה התורכית, מתן גישה למנהרה לקבלן המערכות, 
פתיחת גשר שלוש לתנועה, מתן גישה לתחנת אליפלט לקבלן הגמרים

•  מינהור TBM - מקטע מזרחי - שיגור מכונת ה-TBM הראשונה והשנייה משנקר לצ'מבר והגעתן לצ'מבר, סיום 
ביצוע מנהרות מקשרות בין תחנת אהרונוביץ לתחנת בן גוריון בבני ברק, סיום ביצוע המנהרות המקשרות בין הדיפו 
לאם המושבות, מסירת מקטע המנהרות בין אם המושבות לתחנת בן גוריון לקבלן המערכות ותחילת הרכבת מכונת 

ה-TBM לכריית מנהרה 8
מינהור TBM - מקטע מערבי - סיום ביצוע מנהרות מקשרות, מסירת מקטעי המנהרות בין גלי גיל לקרליבך ובין   • 
גלי גיל לבן גוריון לקבלן המערכות, השלמת התקנת 1,000 מטרים של מסילה בין הדיפו לאם המושבות ומתן גישה    

לקבלן האיתות ל-1,500 מטרים של מסילה בין הדיפו לאם המושבות   
•  תפעול ותחזוקה - המשך עבודה עם המפעיל ובניית מוכנותו לקראת הפעלת הקו האדום ואישור משרד התחבורה 

לתכנית הכשרת מקצועות הנהיגה
•  מקטע עילי - מקטע עילי דרומי – השלמת תכנון מוקדם של רמזורים מושפעים, תחילת התקנת מסילות, תחילת 

התקנת עמודי חישמול, מקטע עילי מזרחי – השלמת תכנון מוקדם של רמזורים מושפעים
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קו ירוק
המשך תכנון מפורט לאורך התוואי  •

פרסום תוצאות המיון המוקדם למכרז לעבודות התקנת מערכות הרכבת, הנחת מסילות ותחזוקה  •
פרסום מכרז לעבודות התקנת מערכות הרכבת, הנחת מסילות ותחזוקה  •

)Infra 1( תחילת ביצוע עבודות לפינוי והעתקת תשתיות ועבודות הכנה ברצועת הרכבת  •
השלמת תכנון מערכתי בתוואי להעדפה לרכבת הקלה ברמזורים  •

קבלת אחריות כרשות תמרור בתתי מקטעים בערים חולון, הרצליה וראשון לציון  •
המשך ביצוע הפקעות בתוואי  •

פרסום מכרזי DB לתכנון ביצוע עבודות ספציפיות בתתי מקטעים- פינוי והעתקת תשתיות, השלמת חתך רחוב   • 
)Infra 1( למצב סופי ועבודות הכנה ברצועת הרכבת  

צו התחלת עבודה לקבלן DB לעבודות המנהור וקופסאות התחנות התת קרקעיות  •
אישור המפרטים במסגרת התכנון המוקדם לעבודות התקנת מערכות הרכבת והנחת מסילות – בכל התוואי  •

קו סגול
המשך תכנון מפורט לאורך התוואי  •

המשך עבודות מקדימות במקטע המערבי )תחום תל-אביב( ברחובות ארלוזורוב ובן יהודה- עבודות לפינוי והעתקת   • 
)Infra 1( תשתיות ועבודות הכנה ברצועת הרכבת  

המשך ביצוע הפקעות בתוואי  •
צו התחלת עבודה לניהול הפרויקט במקטע המזרחי  •

פרסום תוצאות המיון המוקדם למכרז לעבודות התקנת מערכות הרכבת, הנחת מסילות ותחזוקה  •
פרסום מכרז לעבודות התקנת מערכות הרכבת, הנחת מסילות ותחזוקה  •

אישור הממשלה לתכנית תת"ל 70 ב' ותכנית תת"ל 70 ג' )המקטע המזרחי(  •
פרסום מכרזים לעבודות מקדימות )Infra 1( במקטע המרכזי )תחום רמת-גן(   •

השלמת תכנון מערכתי בתוואי להעדפה לרכבת הקלה ברמזורים  •
אישור המפרטים במסגרת התכנון המוקדם לעבודות התקנת מערכות הרכבת והנחת מסילות – בכל התוואי  •

אישור התכנון המוקדם לעבודות תשתית, פיתוח, תאורה וסלילה – המקטע המזרחי  •

קו חום
קבלת אישור הממשלה לתת"ל 72 א' – קו חום )מקטע מערבי(  •

דיון בהמלצה למתן תוקף – המקטע המזרחי  •
קבלת אישור הממשלה לתת"ל 72 ב' – קו חום )מקטע מזרחי(  •

תחילת תכנון מוקדם למקטע רחוב רוטשילד בראשון לציון  •

קווי מטרו
השלמת דוח בחינת הישימות לשלושת קוו המטרו  •

הגשת דו"ח תיאום רשויות וחברות תשתית- בשלושת קווי המטרו  •
אישור דו"ח תפעול, תחזוקה ו-RAMS- בשלושת קווי המטרו  •

הגשת טיוטת התכנון המוקדם- בשלושת קווי המטרו  •

עיקרי הפעילות המתוכננת לשנת 2019
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נתונים כספיים לשנת 2018 )אלפי ₪(

201820172016הכנסות
 הכנסות בגין עבודות הקמה

1,387,226 2,241,763₪ 3,403,566₪ ₪)פיתוח + שוטף(

201820172016הוצאות
1,303,356 2,147,591₪ 3,301,742₪ ₪עלות העבודות

84,346 92,032₪ 101,496₪ ₪הוצאות הנהלה וכלליות

* נתונים מתוך הדוחות התקופתיים לשנת 2018
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דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע
שנת 2018

דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע - שנת 2013:

בשנת 2018 התקבלו וטופלו 34 פניות מטעם חוק חופש המידע.


