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דבר המנכ“ל

שנת  2008המחישה עבורנו את עוצמת הקשר שבין שימוש אחראי
במשאבים טבעיים לבין חוסן כלכלי .זוהי השנה בה קרסה הכלכלה
הגלובלית כתוצאה מניהול כושל של משאבים פיננסיים ושל משאבי
הטבע .כשל זה השפיע על מחירי חומרי הגלם והדגיש את העובדה
כי משאבי הטבע דורשים הקפדה ניהולית שאינה נופלת מזו הנדרשת
בתחום הפיננסי.
ההתרחשויות הדרמתיות בכלכלה הגלובלית מדגישות את הצורך
בניהול אחראי של משאבים טבעיים על היבטיו הכלכליים ,החברתיים
והסביבתיים .נושאים אלו מהווים מזה זמן רב אתגר אסטרטגי עבור
חברת נשר ,ואנו עוסקים באופן שוטף בחיפוש מתמיד אחר הפתרונות
הטובים ביותר לטווח הארוך — החל מהבטחת חומרי גלם לעשורים
הקרובים ,דרך פיתוח אלטרנטיבות לדלקים מאובנים וצמצום פליטת
גזי חממה ,וכלה בניצול נכון של היכולות של תעשיית המלט לטובת
תחומים החיוניים לקיימות כגון שימוש בפסולת כתחליף דלק ,בנייה
ירוקה ועוד.
ניהול אחראי של המשאבים העומדים לרשות נשר מחייב ראייה רחבה
ותכנון רב-שנים .נשר הציבה לעצמה יעדים ארוכי טווח מעבר לדרישות
החוק והצעדים שננקטו להשגתם יניבו תוצאות סביבתיות כבר בטווח
הקצר .הקמת תחנת הכוח המופעלת בגז טבעי בנשר רמלה ושימוש
בתחליפי דלקים שמקורם בפסולת ,יאפשרו את צמצום פליטת גזי

החממה והמזהמים הבריאותיים .דוגמה נוספת היא ההשקעה הרבה
שנעשתה בהקמתו של מתקן  ,SNCRשבאמצעותו תעמוד נשר בתקנים
האירופים המחמירים ביותר בכל הקשור לפליטת מזהמים מכבשניה.
הסמכתו של מפעל נשר ברמלה לתקן  ISO 14001למערך ניהול סביבתי
וכן לתקן  OHSAS 18001לבטיחות בתחילת  ,2009מצביע גם הוא על
החשיבות הרבה שאנו מייחסים לנושא זה .יעילותן המוכחת וההשלכות
רחבות ההיקף של פעולות אלו בצמצום ההשפעות הסביבתיות ,גרמו
לנו לעשות את מירב המאמצים בכדי להטמיען בחברה ,וזאת למרות
שהחוק אינו מחייב זאת .מחויבותה של נשר לסביבה באה לידי ביטוי
בכל רובדי פעילות החברה ונוגעת לכל אחד מעובדיה.
אחד האתגרים החשובים אשר ניצבים בפני תעשיית המלט העולמית
הוא הפחתת גזי החממה הנפלטים כתוצאה מתהליך ייצור המלט.
בתחום זה נשר מיצבה את עצמה כמובילה עולמית בכל הנוגע ליעילות
התהליך ולאמצעים החדשניים הננקטים לצמצום הפליטה .תכנון מושכל
הביא לכך שנשר תעמוד בתקנות הצפויות לחוק החדש בנושא אוויר נקי,
גם בכל הקשור במזהמים בריאותיים ,מספר רב של שנים לפני שתקנות
אלו יכנסו לתוקף .בצורה זו כלל מחזיקי העניין יוצאים נשכרים :מאזן
פליטת גזי החממה של המדינה מצטמצם ,פסולת שעד כה זיהמה
את הקרקע והמים הופכת לאנרגיה ,נשר זוכה למקורות אנרגיה זמינים
ונקיים ,והקהילות השכנות זוכות לצמצום נוסף בפליטת המזהמים.

שלל הפעילויות המובאות בדוח זה אינן ייחודיות לשנת  2008בלבד,
מאחר והן מהוות חלק ממערך רחב היקף ומתוכנן בקפידה לפיה
פועלת נשר .זהו נדבך נוסף של תרבות העשייה לפיה אנו משתדלים
לפעול — עשייה המשלבת דיאלוג ענייני עם הקהילות ,הרגולטורים
והחברה האזרחית בסביבתנו.
אף כי לא תמה מלאכתנו ורבים הם האתגרים שעוד ניצבים בפנינו,
אנו חשים כי נשר הייתה ועודנה מובילת שוק בכל תחומי הקיימות ,הן
ביחס לתעשייה הישראלית על גווניה השונים והן ביחס לאמות המידה
הבינלאומיות הקיימות בתעשיית המלט .שמירה על מעמדנו זה וניהול
אחראי של המשאבים הטבעיים העומדים לרשותנו ,מהווים עבורנו יעד
בפני עצמו — למען עתידנו ועתידה של ישראל ,ולמען האזרחים אותם
אנו משרתים והקהילות בהן אנו חיים ופועלים.

יואל פלדשו
מנכ"ל
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סיכום ביצועים
הטבלה מסכמת את ביצועי נשר בהתאם למדדים הסביבתיים ,החברתיים והכלכליים העיקריים
היבטים עסקיים
מלט בטונות
¯ÂˆÈÈ
קלינקר בטונות
הכנסות במיליוני ש"ח
™ÈÙÒÎ Ú„ÈÓ
עלויות במיליוני ש"ח
רווח (הפסד) תפעולי במיליוני ש"ח
מחויבות ואחריות סביבתית
חומרי גלם בטונות
ÌÏ‚ È¯ÓÂÁ
אחוז חומרי הגלם החלופיים
צריכת אנרגיה (דלקים) בGJ-
‡‰È‚¯
צריכת אנרגיה (דלקים) בטונות
צריכת חשמל GWh
סה"כ פליטה CO2
CO2 ˙ËÈÏÙ ˙˙ÁÙ‰
פליטת  CO2לטון מוצר ( )netק"גØלטון חומרי מליטה
אחוז הדלקים החלופיים
פליטת תחמוצות חנקן ( )NOxבטונות
‡¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÎÈ
פליטת  NOxלטון מוצר ק"גØלטון מלט
פליטת תחמוצות גופרית ( )SOxבטונות
פליטת  SOxלטון מוצר ק"גØלטון מלט
פליטת חלקיקים ( )PMבטונות
פליטת  PMלטון מוצר ק"גØלטון מלט
מחויבות ואחריות חברתית
שעות הדרכה (ממוצע) לעובד
‰„Â·Ú ÈÏ‰Â ˙ÂÈ‚‰
תאונות עבודה
אובדן ימי עבודה
™ הנתונים הינם נתוני משאב (במאוחד בנטרול נתוני תעבורה)  -החל משנת  2007הנתונים על פי תקן .IFRS
™™ כתלות בחומרי גלם.

2006

2007

2008

5,088,861
4,465,916
1,432
1,091
341

4,999,092
4,477,670
1,515
1,144
371

4,861,577
4,281,546
1,560
1,180
380

8,234,236
9%
14,680,104
411,866
516
3,723,629
671
0.88%
11,811
2.32
™™140-600
0.15
179.6
0.04

8,526,360
11%
14,537,539
407,599
524
3,718,358
663
0.84%
10,989
2.2
262
0.05
164.9
0.03

8,056,627
12.10%
13,666,402
383,489
503
3,533,855
662
0.96%
10,711
2.2
490
0.1
171.9
0.04

56
28
339

33
32
358

59
14
229

מדד

GRI

EC1
EC1
EC1
EN1
EN2
EN3
EN3
EN4
EN16
EN16
EN5
EN20
EN20
EN20
EN20
EN20
EN20
LA10
LA7
LA7
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יעדים והישגים
תחום
תרבות ארגונית
ÏÂ‰È ˙ÂÎ¯ÚÓ
‰¯˜·Â

יעד

הטמעת מערכת ניהול סביבתית  ISO 14001בכל
מפעלי נשר בעלי כבשנים לייצור קלינקר
הצבת יעדים רבעוניים (פנימיים) בנושא איכות סביבה
במפעל רמלה
הטמעה של מערכת ניהול לבקרת איכות ,ISO 9000 ,בכל מפעלי נשר
הטמעה של מערכת ניהול בטיחות וגהות,OHSAS 18001 ,
במפעל נשר ברמלה ובמפעל הר-טוב
מחויבות ואחריות סביבתית
הפחתת פליטות גזי חממה
‡ÈÈÂÈ˘Â ‰È‚¯
‡˜ÌÈÏ
הגברת הניצול של תחליפי דלק כמקורות אנרגיה חלופיים
לדלקים מאובנים עד לכ 16%-מתמהיל הדלקים
ביצוע פרויקטים לצמצום פליטות גזי חממה
שדרוג ארובות ומערכות הניטור
‡¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÎÈ
הפחתת פליטות תחמוצות חנקן NOx
ÌÏ‚ È¯ÓÂÁ

מובילות ביישום תהליכים מיטביים לשימוש בחומרי גלם חלופיים
תוכניות לשיקום מחצבות

כימות והפחתה של כמויות הפסולת במפעלי נשר
˙ÏÂÒÙ
שימוש במי קולחין בתהליכי הייצור
ÌÈÓ
מחויבות ואחריות חברתית
פעילות שוטפת נטולת פציעות ומחויבות מוחלטת למניעת
·˙Â‰‚Â ˙ÂÁÈË
פגיעה בבני אדם
פעילות בטיחותית מול עובדי קבלן
 ‰ÏÈ‰˜· ˙Â·¯ÂÚÓביצוע ניתוח פנימי של אחריות תאגידית בחברה
יצירת דיאלוג מתמשך עם מחזיקי העניין של החברה

˘Í˘Ó˙Ó ¯ÂÙÈ
·„ÁÂÂÈ

מדדים ויעדים כמותיים

התקדמות

תאריך היעד

תמונת מצב 2008

מפעל הר-טוב הוסמך ל ISO 14001-ומפעל נשר ברמלה
עבר מבדק לתקן

2009

הושלם במפעל הר-טוב

2009

יעד חדש

כל שלושת מפעלי נשר מוסמכים לתקן ISO 9000
מפעל רמלה ומפעל הר-טוב נמצאים בתהליך ההתעדה
לתקן 18001

2003
2009

הושלם במלואו
מפעל רמלה עבר את שלב המבדק הראשוני

הערכות לעמידה ביעדי פליטה
ניסוי לניצול ( RDFדלק שמקורו בפסולת) במהלך 2008

2013
2012

דלקים חלופיים0.96% :

עד כה נרשם פרויקט אחד באו"ם ושני נמצא בשלבי רישום
שדרוג ארובות
התקנת מערכת  SNCRוירידה צפויה של תחמוצות חנקן 20%-25%
40%-45%
מובילים באמות מידה בינלאומיות

2012
2010
2010
2012

הטמעה של תוכנית בטיחות בגישה פרואקטיבית החל
משנת 2002

נערך ניסוי למערכת
חומרי גלם חלופיים12.1% :
נשר מפקידה כספים לקרן לשיקום מחצבות בקרן
שהוקמה לכך על פי חוק
יעד חדש
נמצא בבדיקה

2010

הטמעה של תוכנית הבטיחות
מתמשך

נשר דיווחה בדוחות קודמים מדדים כמותיים על
בסיס הGRI-

צומצמו  8,014טון פחמן עד כה

2009

הפחתה של  68%במספר תאונות העבודה
ירידה של  67%במספר ימי העבודה שאבדו
הפחתה של תאונות עבודה בקרב עובדי קבלן
הושלם
מפגשי מחזיקי עניין במפעל רמלה ובמפעל הר-טוב
דיווח אינטרנטי חודשי הכולל פליטות לאוויר ,אירועים
מיוחדים ומידע למחזיקי העניין
הצגת יעדים כמותיים
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אודות דוח ∏∞∞≤
דוח זה מסכם את פעילות נשר בנושאים חברתיים ,כלכליים
וסביבתיים.

שינוי במעמד של נשר סחר מחברה קשורה לחטיבת מכירות וקשרי
לקוחות בנשר.

 .1תקופת הדיווח  ºהנתונים בדוח נכונים לשנה הקלנדארית .2008
בנוסף צורפו לדוח זה נתונים משנים קודמות על מנת לאפשר איתור
מגמות והצבת יעדים עתידיים.

 .5שיטות מדידה  ºעל מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה
בכל אחד מנושאי הדיווח ,נעשה גם ניסיון לספק מידע משנים
קודמות .הצגת הנתונים בדוח נעשתה על פי פרוטוקול  ,GRIהנהוג
בדיווחי החברות השותפות ליוזמה לדיווח גלובלי ברחבי העולם.
הנתונים המדווחים הם תוצאה של מדידה ישירה של הנושא הנדון
(אלא אם צוין אחרת) .איסוף המידע נעשה במסגרות פנימיות בחברה
על ידי המחלקות הרלוונטיות לנושאי איכות הסביבה ,משאבי אנוש
והמפעלים המדווחים.

 .2מחזוריות הדיווח  ºהדוח האחרון פורסם בשנת  2007וסיכם את
פעילות נשר לשנת .2006
נשר בחרה לפרסם דוח ציבורי אחת לשנתיים על-מנת לעקוב באופן
תקופתי אחר המגמות והתהליכים העיקריים המתרחשים בנשר
ובמפעלי החברה .בטווח הזמן שבין הדוחות נעשות פעילויות דיווח
שונות למחזיקי העניין .מידע נוסף בנושא ניתן למצוא בעמוד .19
 .3גבולות הדיווח  ºהנתונים הכמותיים בדוח זה נוגעים לשלושת
מפעלי הייצור של חברת נשר :נשר חיפה ,נשר הר-טוב ונשר רמלה.
בנוסף ,קיימת התייחסות חלקית למחצבות חומרי הגלם של שלושת
המפעלים ,ונתונים כמותיים בנוגע למטה החברה ,הכוללים גם את
נשר איכות הסביבה ( )1997בע"מ .בדוח זה לא נכללו נתונים לגבי
החברות הקשורות :תעשיות מוצרי נייר בע"מ ,מ.פ .מחצבים ושיש בע"מ,
תעבורה אחזקות בע"מ ,וכן מיקור חוץ ומיזמים משותפים הנעשים מחוץ
לגבולות שלושת המפעלים.
 .4תוכן הדוח  ºחברת נשר מדווחת על פי עקרונות היוזמה
לדיווח גלובלי —  .The Global Reporting Initiativeזוהי יוזמה
בין מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים ,בהשתתפות ארגונים
חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים .פרטים נוספים ניתן למצוא
באתר.www.globalreporting.org :
הדוח עומד בדרישות רמה  Bשל ה GRI-וכולל התייחסות לנספח מגזרי
( )GRI sector supplementשל תעשיית הכרייה והמתכות בהתאם
לגירסת הפיילוט הקיימת.
לא נדרשו תיקונים או שינויים משמעותיים לעומת דוחות קודמים.
בארגון לא התרחשו שינויים מהותיים מאז הדוח הציבורי הקודם ,למעט

בעת איסוף המידע לדוח הוחלט כי דיוק הנתונים בנוגע לפסולת
מוצקה ולשפכים סניטריים אינו מספק .יש להדגיש כי נושאים אלו
אינם בעלי השפעה מהותית של נשר על הסביבה .עם זאת ,הוחלט
לבצע סקר מקיף בנוגע לכמויות הפסולת במפעלי הייצור.
 .6שינויים בדיווח  ºבדוח זה ,בשונה מהדוחות הקודמים ,שיטת
חישוב נתוני פליטת המזהמים לאוויר במפעל הר-טוב מתבססת על
ממוצעים של ניטור רציף ,להוציא נתוני  .COעד כה הנתונים התבססו
על דגימות תקופתיות.
חישוב אחוז הדלקים החלופיים התבסס בדוחות קודמים על משקל,
ואילו בדוח זה חישוב האחוזים נעשה בהתאם להנחיית  GRIבמדד
המתבסס על .)Giga Joules( GJ

EN3

בנוסף ,הוחלט השנה לאמץ דיווח על פליטת פחמן דו-חמצני באופן
מלא על פי פרוטוקול שעוצב והתבסס במהלך השנים האחרונות
בפרויקט  .Cement Sustainability Initiativeהפרויקט נערך בחסות
הWBCSD – World Business Council for Sustainable Development-
וכלל את תעשיות המלט המובילות בעולם וביניהן נשר .נשר בחרה
לדווח על פי שיטה זו שכן באמצעותה חושבו אמות המידה הבינלאומיות
המוצגות בדוח .בהתאם לכך נעשו מספר שינויים חשבונאיים בדיווח
פליטת הפחמן .לשם שמירה על עקביות ,נעשו השינויים גם עבור
הנתונים משנים קודמות .את הגרפים הרלוונטיים ניתן למצוא בעמוד .41

˙Á‡ È¯Â·Èˆ ÁÂ„ ÌÒ¯ÙÏ ‰¯Á· ¯˘
È˙ÙÂ˜˙ ÔÙÂ‡· ·Â˜ÚÏ ˙Ó≠ÏÚ ÌÈÈ˙˘Ï
‡ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰Â ˙ÂÓ‚Ó‰ ¯Á
·˙ÂÁÂ„‰ ÔÈ·˘ ÔÓÊ‰ ÁÂÂË· Æ‰¯·Á‰ ÈÏÚÙÓ·Â ¯˘
ÆÔÈÈÚ‰ È˜ÈÊÁÓÏ ˙ÂÂ˘ ÁÂÂÈ„ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙Â˘Ú
הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים של ה,GRI-
ביניהם קריטריון המהותיות ( )materialityהכולל היבטים שעלו בצוות
הסמנכ"לים הירוק שנפגש באופן קבוע .צוות הסמנכ"לים הירוק
השתתף בתהליך העבודה על הדוח ובנה את התכנית על פיה נקבעו
תוכן העניינים ,הדגשים המיוחדים ומחזיקי העניין איתם מומלץ לנהל
שיח ייעודי עבור הדוח .התכנית נבנתה תוך התחשבות בהרכב מחזיקי
העניין הייחודים של נשר ותוך התייחסות למשובים המתקבלים מהציבור
ומהרגולאטורים .בהכנת הדוח נעשה שימוש במדדי ביצוע המופיעים
בטיוטה הסופית של הנספח המגזרי ( )GRI sector supplementלכרייה
ומתכות — הנספח הרלוונטי ביותר ב GRI-עבור נשר נכון להיום .נשר
רואה חשיבות בשיפור מתמיד של איכות הדיווח וצופה כי בעתיד הדוח
יוגש לבדיקה של גוף שלישי.
במקרה של חברה תעשייתית עם מפעל בקנה מידה עולמי ,ניתן דגש
על ההשפעות הסביבתיות של החברה ,הן ברמה המקומית-ישראלית והן
ברמה הגלובלית .גם אמות המידה על פיהן נבחנו ביצועי המפעל נבחרו
על פי צרכים אלו.
בכדי לתת מענה מפורט למחזיקי העניין המקומיים ,נשר מדווחת בדוח
זה על השפעותיה הסביבתיות העיקריות והן מוצגות ומפורטות בדוח
על פי המפעלים השונים .עם הפנים לעתיד ,הדוח מציג את יעדיה של
נשר לטווח הקצר וחזונה לעתיד הרחוק יותר .מידע נוסף בנוגע לשיח
עם מחזיקי העניין ניתן למצוא בעמודים .18-20

יד ושם
ירושלים
משה ספדיה אדריכלים
אדריכלית ראשית  ºאירית כוכבי
חברה קבלנית  ºמינרב
צלם  ºטים הרסלי
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ייעוד החברה

	להוות אבן יסוד בתעשיית הבנייה ,תוך יצירת ערך לכל בעלי העניין:
לקוחות ,עובדים ,ספקים ובעלי מניות.
חזון נשר


	אנו משמרים ומחזקים את מעמדנו התחרותי בשוק ,ומפתחים מוצרי בנייה ואיכות סביבה הסינרגטיים
לתעשיית הליבה.
	את אחיזתנו בשוק אנו מבססים על נאמנות לקוחותינו ,הנהנים ממוצרים ושירותים בזמינות ואיכות
הגבוהים ביותר בתחום.
	עוצמתנו טמונה בעובדינו — אותם אנו מחזקים ומטפחים ,על מנת לשמר את מחוייבותם לדרך,
	אנו חברה מובילה בעלת מסורת ומוניטין ,המספקת את מרבית הצמנט בשוק ,ומהווה מופת לקיום
בצוותא של תעשייה ,סביבה וקהילה.

ובמחויבותנו לשיפור טכנולוגי מתמיד.

∑
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העקרונות המנחים והמדיניות הסביבתית
מדיניות של מחויבות

תרבות עסקית

ניהול אחראי

הקצאת משאבים  ºהקצאת המשאבים
הנדרשים לשמירה על בריאות ,בטיחות
ואיכות הסביבה.

מודעות ומעורבות  ºאחריות ומחויבות
מלאה של עובדי החברה ומנהליה
לשמירה על הבטיחות ,איכות הסביבה
ואיכות המוצר.

בטיחות ,בריאות ואיכות סביבה º
בטיחות בייצור ובהובלה ,שמירה על
בריאות העובדים ושמירה על איכות
הסביבה .כל זאת ,תוך הקפדה מלאה
על סטנדרטים גבוהים של ייצור ,איכות
ורווחיות החברה.

עמידה בדרישות החוק  ºעמידה בכל
דרישות החוק תוך שיתוף פעולה מלא
עם הרשויות לשם מניעת סיכוני בטיחות
ואיכות הסביבה בכל פעולות החברה ,הן
במתקני החברה והן מחוצה להם.

מחויבות ,הגינות ושכנות טובה º
מחויבות לניהול הוגן וצודק ,מתוך
אחריות לעובדי החברה ,לקהילות
השכנות לאתרי החברה ולמרקם החברתי
בו פועלת נשר.
שקיפות  ºמדיניות של שקיפות ציבורית
הכוללת פרסום והפצת מידע סביבתי
מעודכן על תהליכי הייצור ותוצרי
החברה.
בקרה  ºבחינה תקופתית של מדיניות
החברה והטכנולוגיה על ידי הנהלת
החברה והתאמתה לחזית הידע ,לחקיקה
ולתנאים הסביבתיים.

יוזמה וזהירות  ºנקיטת גישה
פרואקטיבית בנושאי בטיחות ואיכות
הסביבה ,הדוגלת בפעולה מניעתית
במקום בתגובה שלאחר מעשה.
)(sustainability

קיימות
בתהליך  ºשאיפה מתמדת לשיפור
תפקודה הסביבתי-חברתי וכלכלי
של החברה וקביעת יעדים כמותיים
לביצוע ומעקב.

איכות ואחריות המוצר
ניהול סביבתי  ºיישום הדרגתי של
מערך כולל לניהול סביבתי בכל אתרי
החברה ,בעיקר במתקני ייצור המלט
והמחצבות ,כבסיס להעצמת החוסן
הכלכלי של נשר.
שימור אנרגיה ומניעת שינוי אקלימי º
גישה פרואקטיבית לנושא שימור אנרגיה
וצמצום פליטת גזי חממה ,לרבות שימוש
בתחליפי דלקים.
מיחזור וחיסכון בחומרי גלם º
שימוש בחומרים ממוחזרים בתהליך
הייצור כתחליף לחומרי גלם מחצביים,
תוך הקפדה מלאה על כל תקני
איכות הסביבה.

איכות המוצר  ºפיתוח וייצור מוצרים
חזקים ועמידים לאורך זמן העומדים
בדרישות הלקוחות.
בנייה ירוקה  ºייצור מוצר שבתכנון
ובשימוש נכון מהווה תשתית טובה לבנייה
ירוקה המתאימה לתנאים הישראלים
ובעלות ריאלית.
מידע מקצועי והסברה  ºתמיכה
בפעולות הדרכה והסברה בנושא
שימור אנרגיה וחסכון במשאבים שונים
בשלבי הבנייה בכלל ,ובאופן השימוש
במלט בפרט.
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השפעות מהותיות¨ אתגרים והזדמנויות
השפעתה של נשר על איכות הסביבה מורגשת בשני מישורים :איכות אוויר ברמה מקומית ופליטה של פחמן דו-חמצני ברמה
הגלובלית המשפיעה על שינויי האקלים .השפעות אלו נובעות מהצורך לספק למדינת ישראל חומרי בנייה זמינים ממקור מקומי.
מעבר להשפעה זו לפעילות נשר ישנן השפעות שונות על איכות חיי התושבים ,מתוקף היותה חלק מהקהילה .מעורבות זו באה גם
לידי ביטוי ביצירת מקורות תעסוקה ופרנסה לתושבי האזור.
המגמות העולמיות בתחום איכות הסביבה מציבות בפני נשר הזדמנויות ואתגרים חדשים .המגמות מצביעות על הצורך בשקיפות
גבוהה יותר של המגזר העסקי (על כך בעמודים  ª)4, 17הצורך בצמצום פליטת גזי חממה (על כך בעמוד  ª)40סכנה של
"זליגת פחמן" — מעבר של תעשיות המלט למדינות מתפתחות בשל אפליה בחקיקה הסביבתית הבינלאומית (על כך בעמוד ª)31
והצורך במקורות אנרגיה דלי פחמן ובכלל זה חשמל שמקורו בגז טבעי ודלקים ממקורות מתחדשים (על כך בעמודים .)40-42
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פרופיל החברה
חברת "נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ" ,אחת החברות הפרטיות הוותיקות ביותר במשק הישראלי ,היא יצרנית המלט היחידה
בישראל ומובילה את ענף הבנייה הישראלי למעלה משמונים שנה.

§©«¡¡b

חברת נשר נמצאת בבעלות חברת משאב 75% .ממניות משאב בבעלות כלל תעשיות — מחברות ההשקעה הגדולות בישראל ,ו25%-
בבעלות קונצרן  — CRHחברה רב לאומית שבסיסה באירלנד והיא מהמובילות בעולם בייצור ושיווק מוצרי בנייה .שותפות זו מעניקה
לנשר חוסן פיננסי.

2008
2007
2006

החברה הוקמה בשנת  1925ובמהלך שנות פעילותה ייצרה למעלה מ 140-מיליון טון מלט ,זאת בעזרת עובדי החברה המונים כיום
 479איש ובאמצעות מפעלים הממוקמים בחיפה ,בהר-טוב וברמלה .המפעל ברמלה הוא אחד ממפעלי המלט הגדולים והמובילים
בעולם מבחינת יכולת ייצור ומבחינה טכנולוגית.

2003

כל מערך הייצור של נשר נמצא בישראל .בשנת  2008ייצרה חברת נשר כ 4.8-מיליון טון מלט.
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מבנה החברה
נשר מספקת את מרבית המלט לשוק הישראלי ולשוק הפלסטיני.
בנוסף ,החברה מייצאת עודפי קלינקר ליעדים שונים בעולם ,בעיקר
לאירופה.
נשר רואה עצמה כחברה מובילה בתעשייה הישראלית בתפישת
השירות ללקוח ,באיכות מוצריה ,בטכנולוגיות אותן היא מפעילה
ובמחויבותה לסביבה.

כחלק מהאסטרטגיה העסקית ,הציבה נשר
לעצמה חמישה יעדים עיקריים:

מטה החברה ,שעבר מתל-אביב לרמלה במרץ  ,2009כולל את בעלי
התפקידים והחטיבות הבאות :מנכ"ל ,חטיבת כספים ,חטיבת תפעול,
חטיבת מו"פ וטכנולוגיה ,חטיבת מסחר ,חטיבת כלכלה ופיתוח עסקי,
איכות הסביבה ,נכסים ומחשוב ,חטיבת משאבי אנוש וחטיבת מכירות
וקשרי לקוחות.
מנהלי המפעלים כפופים למנכ"ל.

פריסת עובדים בחברת נשר

˜ÙÒÎ ¯˘ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ·ÂˆÈÓ Í˘Ó‰ º
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הנהלה בכירה

מבנה הדירקטוריון
CRH

לחברת נשר דירקטוריון המורכב מ 8-חברים 2 ,נציגים מקונצרן
ו 6-נציגים מכלל תעשיות והשקעות בע"מ .יושב ראש הדירקטוריון
נבחר מקרב חברי הדירקטוריון .יושב ראש הדירקטוריון הוא נציג
הבעלים ומעורב בפעילות החברה ,ויתר הדירקטורים הם נציגי הבעלים
שאינם נושאים בתפקידים ניהוליים בחברה.
חברי הדירקטוריון אחראים על מינוי מנכ"ל לחברה ,שאינו
חבר בדירקטוריון.

מערך הבחירה והסינון של ההנהלה הבכירה מבוסס על הכישורים
המקצועיים של המועמדים .התהליך מורכב מבדיקת המקצועיות
והכישורים כגון השכלה וניסיון עבודה ,מבדקים פסיכוטכניים
וראיונות אישיים.

מבנה ארגוני של חברת נשר
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חברות קשורות
נשר איכות סביבה ©∑ ®199בע"מ

תעשיות מוצרי נייר בע"מ

מ.פ .מחצבים ושיש בע"מ

תעבורה אחזקות בע"מ

יעלים הובלות בע"מ

חברת נשר איכות סביבה הוקמה בשנת
 1997במטרה למקסם את הפוטנציאל
של מתקני נשר בכלל ושל הכבשנים
בפרט .מטרה נוספת היא לרתום את
הידע והניסיון שנצברו בחברה לטובת
טיפול באתגרים סביבתיים דוגמת
ניצול חומרי גלם ודלקים ממקורות
חלופיים .הנתונים הסביבתיים של
נשר איכות סביבה כלולים באופן מלא
בגבולות הדיווח.

בשנת  1952הקימה נשר את מפעל
תעשיות מוצרי נייר ,על מנת לספק את
שקי הנייר בהם משווק המלט ולקצץ
בהוצאות מטבע החוץ של החברה .כיום
מייצר המפעל כ 25-מיליון שקי מלט
בשנה ועוד כ 20-מיליון שקים במגוון
גדלים וסוגים עבור לקוחות אחרים
מענפי הכימיה ,החקלאות ,הפלסטיק
והמזון בארץ ובחו"ל .בנוסף מייצרת
החברה כ 80-מיליון שקיות נייר לאריזות
קמח ,סוכר ועוד .פרטים נוספים ניתן
למצוא באתרhttp://www.ppm.co.il :

חברה מובילה בישראל בתחום הפקת
גיר טהור (קלציום קרבונט) .לחברה
שני מרבצי אבן גיר לבנה באיכות נדירה
בקנה מידה בינלאומי .במפעל מופקים
מגוון מוצרי איכות המשמשים לצורכי
התעשיות הכימיות ,הפקת מוצרי בנייה
מתקדמים ,הזנת בעלי חיים ,טיפול במי
שתייה ,צורכי נוי ועוד .כמו כן ,משמשת
אבן הגיר הטחונה לייצור אבקות
פיגמנטיות עבור תעשיות הצבעים
והפולימרים .בשל ניקיונה והרכבה הכימי
הייחודי ,מהווה אבן הגיר חומר גלם
משובח גם בתעשיות המזון והתרופות.

קבוצת תעבורה הינה חברת ההובלה
והלוגיסטיקה הגדולה בישראל .הקבוצה
מוחזקת בחלקים שווים על ידי נשר
מפעלי מלט ישראליים בע"מ ואברהם
לבנת בע"מ .תעבורה ,אשר החלה
פעילותה עם קום המדינה ,צברה במשך
השנים ניסיון ומוניטין רב בתחומי
ההובלה היבשתית ועבודות תשתית.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר:

חברה להובלה יבשתית הוקמה בשנת
 1994על בסיס פעילות קואופרטיב
"יעל" שהוקם על ידי משוחררי הבריגדה
היהודית ממלחמת עולם השניה.
"יעלים" עוסקת בהובלת מלט בשקים
לשוק הישראלי ולאוטונומיה ,כמו כן,
מתמחה בהובלות משטח,הובלת מכולות,
חומרי מחצבים ושאר מטענים .החברה
מקפידה על מתן שרות יעיל ומידי על פי
צרכי הלקוחות.

http://www.taavura.co.il
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ניהול ותרבות ארגונית
המערך הניהולי של נשר הוא תולדה של עשרות שנים של ניסיון והבנה מעמיקה של תהליכי העשייה .נשר בנתה מערך ניהולי
מקיף במטרה להתמודד עם האתגרים העומדים בפני חברה תעשייתית גדולה ומורכבת בעלת השפעות חברתיות ,כלכליות
וסביבתיות מהותיות.
ההשקעות הכלכליות הנדרשות בעת הקמת מפעלי מלט ,אופי המוצר ,חומרי הגלם וענף הבנייה ,מחייבים תרבות ארגונית המדגישה
ראייה לטווח ארוך .החברה מתכננת את פעילותה בטווחי זמן של עשרות שנים ופועלת על פי עיקרון "הזהירות המונעת" המהווה
אחד מעמודי התווך ליציבות עסקית ,סביבתית וחברתית .בצד צורך בחדשנות מתמדת ,מחייבת הראייה ארוכת השנים דגש על
מצוינות ומקצועיות תפעולית :טכנולוגיות ונהלי תפעול חדשים מוטמעים בחברה רק לאחר בדיקות מקיפות וניסויים בשיתוף
הרשויות הרלוונטיות.
התרבות הניהולית והתפעולית בנשר מאפשרת לחברה להגיע להישגים בתחומים הכלכליים ,הסביבתיים והחברתיים .מערך הייצור
מנוהל בצורה מקצועית וקפדנית תוך שמירה על עקרונות כמו הגינות ,שכנות טובה ושקיפות .לשם קידום ויישום עקרונות אלו נשר
פועלת לקשר שוטף עם מחזיקי עניין פנימיים וחיצוניים .מידע נוסף בנוגע לשיח עם מחזיקי עניין ניתן למצוא בעמודים .18-20

˙ÔÓÊ ÈÁÂÂËÏ ‰˘Ú ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÎ
˘ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ÌÈ˘ ˙Â¯˘Ú Ï
Æ˙Â·ÈˆÈÏ Á˙ÙÓ ‰ÂÂ‰Ó‰ ¨˙ÚÂÓ‰ ˙Â¯È‰Ê‰
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מחויבים לקוד האתי
בשנת  2004אימצה נשר קוד אתי ומאז היא פועלת לפיו .הקוד מתבסס על כללי ההתנהגות העסקית שהרכיבה חברת CRH
(המחזיקה בבעלות של  25%במשאב ודרכה בנשר) ,הכוללים נושאים כמו אחריות אישית ,עמידה בדרישות החוק והתייחסות למצבים
בהם יש חשש לניגוד עניינים .הקוד מכתיב את הכללים הרלוונטיים להתנהגות אתית בכל האספקטים השונים הנוגעים להתנהלות
עסקית .הקוד האתי יועלה לאתר האינטרנט של נשר במהלך .2009

הטבות להנהלה בכירה — בהתאם לביצועים
כחלק מהתרבות הארגונית בנשר ,הטבות ההנהלה הבכירה קשורות קשר ישיר לביצועי החברה .המענקים הניתנים לחברי ההנהלה
הבכירה נגזרים באופן המשקף את התוצאות הכספיות של החברה והערכת מנהלים.
הטבות למנהלים מדרג הניהול השני נקבעות על ידי עמידה ביעדים אישיים ,הערכת מנהל ישיר ,הערכת כפיף והערכת מנהל מקצועי.

שיפור מתמיד בניהול ובמעקב אחר השפעות שרשרת האספקה
חברת נשר עוסקת בשיפור מתמיד בכל הנוגע להשפעותיה הסביבתיות .בנוסף ,נשר פועלת להרחבת מעגל ההשפעה ופועלת לשינוי
במעלה ובמורד שרשרת האספקה .את מרבית חומרי הגלם מספקת נשר בעצמה כך שמעלה שרשרת האספקה קצר למדי .גם לאחר
שהמוצר המוגמר עוזב את שערי המפעל ,נשר פועלת להבטחת הביצועים הסביבתיים של ספקיה .מערך הספקים של נשר כולל מספר
חברות הובלה המובילות חומרי גלם ותוצרים לשווקים וללקוחות השונים .על פי חוזה ההתקשרות עימם הם מחוייבים לעמוד בדרישות
המשרד להגנת הסביבה ולספק לנשר את האישורים המתאימים לעמידתם בדרישות אלו.
לצד הטיפול בשרשרת האספקה המידית והמוכרת ,מנסה נשר ליזום שינוי באפיקים נוספים הקשורים למוצר .נשר בוחנת את
יתרונות המלט בבנייה ירוקה .למידע נוסף ראה עמודים .22-27
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מערך ניהול¨ אחריות וביקורת
המערך הניהולי בנשר בנוי כך שבנושאים סביבתיים ,ביצועים חברתיים וכלכליים ,האחריות מושרשת בתרבות הארגונית והניהולית של החברה.
תדירות
¯·ÈÂÚ
¯·ÈÂÚ
È˘„ÂÁ
È˘„ÂÁ
È˘„ÂÁ
„ÈÚÂ·˘ Â
˘·ÈÚÂ

תוכן
ישיבת דירקטוריון הדנה במכלול פעילויות החברה ,כולל הנושא הסביבתי.
ישיבת הנהלה בכירה הדנה בביצועים התפעוליים ,הכלכליים ,הסביבתיים והחברתיים ברמת
המפעלים וברמת החברה.
מדי חודש נפגש פורום איכות וייצור המורכב ממנהלי שלושת המפעלים ,מנהלי הייצור,
טכנולוג ,מנהל חטיבת המכירות וקשרי לקוחות ,מנהל חטיבת התפעול ,מנהל תחום איכות
הסביבה ומנכ"ל נשר.
המנכ"ל ,סמנכ"ל הכספים וסמנכ"ל הכלכלה נפגשים לדיון בנוגע לנתונים ולביצועים
הכלכליים.
סמנכ"ל הכספים ,מנהל מפעל רמלה ,חשבת החברה וחשב המפעל ,דנים בנושא הביצועיים
הכלכליים של מפעל רמלה.
ישיבת הנהלה הדנה בנושאים הקשורים ללקוחות ,פיננסיים ,אסטרטגיה ,משאבי אנוש וכן
בתהליכי עבודה על פי נושאים שנקבעו מראש על פי תוכנית שנתית.
דוח ייצור ואיכות מופץ מידי שבוע להנהלת החברה ולגורמי מטה.

בנוסף על מערך הניהול הכללי ,מתבצע מעקב בנושא איכות הסביבה באופן ייעודי.
תדירות
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ÌÚ È˘„ÂÁ ÔÂÎ„Ú
È˘„ÂÁ ÔÂÎ„Ú
‰·È·Ò ˙ÂÎÈ‡ ÌÂ¯ÂÙ
È˙·È·Ò ‰Ï‰‰ ¯˜Ò

תוכן
קיום מפגשים בין מנהל תחום איכות הסביבה לבין יושב ראש הדירקטוריון.
קיום מפגשים בין מנהל תחום איכות הסביבה לבין המנכ"ל ,לצורך דיווח שוטף.
פגישה רבעונית בהנהלת המנכ"ל ובהשתתפות סמנכ"לים ,יועצים חיצוניים ,מנהלי מפעלים
ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים .ב 2008-התווסף לפורום מנהל איכות הסביבה של מפעל
נשר רמלה.
דיווח שנתי בנושא איכות הסביבה הנערך על ידי מנהל תחום איכות הסביבה ומועבר
לחברת .CRH
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מערך מקיף של משובים וביקורת
כדי לפקח ולעקוב אחר התהליכים המתנהלים בנשר קיימות מערכות
ביקורת רשמיות ובלתי רשמיות .מערך הביקורת כולל ביקורת פנימית
וחיצונית המלווה את פעילות נשר הן בהיבטים הכלכליים והן בהיבטים
החברתיים והסביבתיים.

ביקורת פנים
משרד רואי חשבון עורך ביקורת פנים בכל יחידות החברה .תוכנית
הביקורת השנתית נקבעת על בסיס תוכנית תלת-שנתית ,כאשר נושאים
נוספים משולבים על פי הצורך וההנחיות של המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון.
התוכנית מתואמת עם מבקר הפנים של חברת האם — כלל תעשיות
והשקעות בע"מ ,ומאושרת על ידי הוועדה לענייני ביקורת.
לאחר ביצוע הביקורת נערך דיון בהנהלה ובוועדה לענייני ביקורת
ומתבצע מעקב אחר יישום ההמלצות.
התנהלות ההנהלה הבכירה מבוקרת על ידי מבקר הפנים של החברה
הכפוף ליו"ר הדירקטוריון.

ביקורת חוı
החברה שוכרת את שירותיהם של שני משרדי רואי חשבון שונים
המבצעים את עבודת הביקורת .חלקה של הביקורת מתבצע באופן
שוטף וחלקה לצורכי אישור דוחות כספיים .רואי החשבון מגישים גם
דוחות מורחבים ( .)long-form reportsהדוחות מובאים לידיעת הוועדה
לענייני ביקורת ,ונשר עורכת מעקב אחר ביצוע ההמלצות.
דוחות כספיים תקופתיים ,המבוקרים או נסקרים על ידי רואי החשבון,
מוגשים לוועדת המאזן של הדירקטוריון.

בנוסף על מנגנוני הביקורת הרשמיים ,קיים בנשר מנגנון משוב פנימי.
אחת לשנה נערך סקר עמדות של העובדים המתייחס לכל תחומי
העשייה ,החל מרמת הציוד ,דרך קבלת ההחלטות וכלה ביכולות הניהול.
הסקר בודק גם את שביעות הרצון של העובד מהעבודה בחברה .סקר
זה מספק מידע מקיף מרמת המנהל הישיר ועד לרמת המנכ"ל ומטה
החברה .הסקר מהווה משוב חשוב לעומדים בראש נשר על התנהלות
החברה ומנהליה.

מנגנוני פיקוח ובקרה
בנשר קיימים מספר מנגנוני בקרה ובכלל זה ועדת ביקורת וממוני
אכיפה פנימיים ,העוסקים במכלול היבטים כלכליים ,חברתיים
וסביבתיים דוגמת הגבלים עסקיים ואיכות סביבה .נשר ,אשר מוחזקת
על ידי חברת כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,מקיימת את חוקי החברות
הציבוריות בישראל ואת דרישות הרשויות והחקיקה בנוגע למניעת
ניגודי עניינים של בעלי העניין בחברה.

מערכות ניהול — לקראת מערך מקיף
המדיניות הסביבתית של נשר מתייחסת לשאיפה המתמדת לשיפור
תפקודה הסביבתי ,החברתי והכלכלי של החברה .עיקרון זה מנחה את
פעילותה ברמה היומיומית .כדי לשפר את ביצועי החברה יש לנהל את
משאביה השונים בזהירות ובחוכמה ,בין היתר בעזרת מערכות ניהול
כגון תקני  ISOואחרים.
אתרי נשר בהם קיימות מערכות ניהול ובקרה
2008
2007
ISO 14001
1
1
ISO 9000
3
3
OHSAS 18001
0
0

יעד2009-
2
3
2

מפעל רמלה בעיצומו של תהליך התעדה לתקני סביבה ובטיחות .נכון
לסוף  ,2008עבר המפעל מבדק למערך ניהול סביבתי ()ISO 14001
ולמערך בטיחות ( .)OHSAS 18001תאריך היעד לסיום התהליך נקבע
לשנת  ,2009ועם סיומו יוסמך מפעל נשר לתקן מערך הניהול הסביבתי
ומערך הבטיחות.
כחלק מתהליך ה ISO 14001-נבנה במפעל ברמלה מערך ניהול מקיף
הכולל הצבת יעדים רבעוניים בנושא איכות הסביבה ,והכנת תוכנית
אכיפה פנימית בנושא זה.
מפעל הר-טוב נמצא בשלב זה בתחילת תהליך ההתעדה למערך
הבטיחות (.)OHSAS 18001

∑±
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עומדים בדרישות החוק
בשנת  2007ובשנת  2008עמדה נשר בכל תקנות ודרישות החוק בנוגע
להיבטים החברתיים ,הכלכליים והסביבתיים.
נשר לא חוייבה בקנסות או בהיטלים אחרים הנובעים כתוצאה מאי ציות
או אי עמידה בדרישות החוק.
במהלך השנה התקבלו  3תלונות מהציבור בנוגע לאירועי אבק
ותלונה אחת בנושא ריח ממוקד לא ברור .תלונות האבק נבדקו הן
בנשר והן במשרד להגנת הסביבה והטיפול בגורמים לאירועים אלו
הסתיים במהירות.

פעילים באיגודי תעשייה ועסקים בארץ ובעולם
כדי להוביל ,ללמוד ולהתקדם בתחומי כלכלה ,סביבה וחברה ,נשר
חברה ופעילה בגופים ובארגונים וולנטרים שונים בארץ ובעולם .חלק
מארגונים אלו הם גופי מחקר תעשייתיים וחלקם גופים המקדמים
מטרות חברתיות וסביבתיות שונות.
התאחדות התעשיינים
הארגון היציג של כל מגזרי התעשייה בישראל :הפרטית ,הציבורית,
הקיבוצית והממשלתית .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר:
http://www.industry.org.il

ICC – International Chamber of Commerce

ארגון בינלאומי לעסקים הפועל לקידום המסחר הבינלאומי במיגוון
פעילויות .פרטים נוספים ניתן למצוא באתרhttp://iccwbo.org :
ECRA – European Cement Research Academy
()VDZ

פורום המחקר הכלל אירופאי השייך לתעשיית המלט הגרמנית
לצורכי מידע ,מחקר והכשרה בתחומים הנוגעים לייצור מלט .פרטים
נוספים ניתן למצוא באתרhttp://www.ecre-online.org/ecra :
WEC – World Energy Council

מעלה
ארגון גג מקצועי של עסקים המחוללים שינוי בתחום אחריות
תאגידית .הארגון פועל על פי ההנחה כי לניהול אחריות חברתית
יש ערך עסקי-כלכלי עבור חברות .הארגון הוקם בשנת 1998
והוא חלק מרשת בינלאומית של ארגוני-עסקים המקדמים את
נושא האחריות החברתית .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר:
http://www.maala.org.il/heb/home/a/01

ארגון בינלאומי הפועל לחיסכון באנרגיה פוסילית וחשמלית
משיקולי שימור מקורות אנרגיה .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר:
http://worldenergy.org
WBCSD
World Business Council for Sustainable Development

ארגון עולמי שמטרתו העיקרית היא לנצל מנהיגות עיסקית כזרז לקידום
פיתוח בר קיימא ,יעילות אקולוגית ,חדשנות ואחריות חברתית בעסקים.
http://www.wbcsd.org

פעילות כחלק מיוזמת המלט ) (CSIשל ארגון ה≠WBCSD
ÌÂ„È˜ Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÓÂ‡ÏÈ· ˙ÂÓÊÂÈ· ˙Ù˙˙˘Ó ¯˘
ÔÂ‚¯‡ Ï˘ ‡È‰ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÓÊÂÈ‰ ˙Á‡ Æ‡ÓÈÈ˜≠¯· ÁÂ˙ÈÙ
ÁÈ˘· ˜ÏÁ ˙ÏËÂ ¨CRH ˙¯·Á ÛÂ˙È˘· ¨¯˘ ÆWBCSD≠‰
ËÏÓ‰ ˙Â¯·Á ˙‡ ˙„‚‡Ó‰ ˙È¯Ê‚Ó ‰ÓÊÂÈ· ÌÈÈ˜˙Ó‰
ÆCSI – Cement Sustainability Initiative — ÌÏÂÚ· ˙ÂÏÂ„‚‰
)(Agenda for Action

¢‰ÏÂÚÙÏ ÌÂÈ ¯„Ò¢ Á˙ÈÙ CSI≠‰
ÁÈ˘ ÏÚÂ ËÏÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú˙· ˙ÂÓÈÈ˜ ‡˘Â· ¯˜ÁÓ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰
‰Á˙ÂÙ Agenda for Action ÆÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ÔÈÈÚ È˜ÈÊÁÓ ÌÚ
È„Ó ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÂÎ„ÚÏ ‰‡È¯˜Â ˙Â‡·‰ ÌÈ˘‰ ≤∞≠Ï ÔÂÊÁ ÌÚ

¨CSI≠‰Ó ˜ÏÁÎ ¨Â„ÒÂ ≤∞∞∑≠≤∞∞≤ ÌÈ˘‰ ÔÈ· ÆÌÈ˘ ˘ÓÁ
˜·ÔÓÁÙ ∫Ô‰˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰„Â·Ú ˙ÂˆÂ
„ÌÈ˜Ï„· È‡¯Á‡ ˘ÂÓÈ˘ ¨ÌÈÏ˜‡‰ ÏÚ ‰‚‰Â (CO2) ÈˆÓÁ Â
˙ÂÚÙ˘‰ ¨ÌÈÓ‰ÊÓ ˙ËÈÏÙ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰Â ‰„È„Ó ¨ÌÏ‚ È¯ÓÂÁ·Â
ÔÎ ÂÓÎ ÆÌÈ„·ÂÚ ˙Â‡È¯·Â ˙ÂÁÈË·Â ‰ÏÈ‰˜Â ÌÈÁË˘ ÏÚ
(Key Performance Indicators) ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÚÂˆÈ· È„„Ó ÂÁ˙ÂÙ
˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ˙È‰ ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜Â ÌÈÏÎ ÔÎÂ ËÏÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú˙Ï
·‡ÏÚ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ‡ÂˆÓÏ Ô˙È ÆÌÏÂÚ‰ È·Á¯· „ÈÁ‡ ÔÙÂ
˙ÂÈÓÂ‡ÏÈ· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯Â‡Ï ¯˘ ÈÚÂˆÈ· ÏÚÂ ÚÂˆÈ·‰ È„„Ó
·Æ≥∂≠≥∑ ÌÈ„ÂÓÚ
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שקיפות כעיקרון מנחה ושיח עם מחזיקי עניין
נשר מונחית על ידי עיקרון השקיפות והנהלת החברה מודעת היטב
לחשיבותו של שיח פתוח ואמין עם מחזיקי עניין .נשר נמצאת בתהליך
מתמשך להרחבת והעמקת הקשר עם מחזיקי העניין של החברה,
במיוחד בנושאים סביבתיים.

מחזיקי העניין הנמצאים בקשר שוטף עם נשר
˙ÂÎ˘‰ ˙ÂÏÈ‰˜‰

ועדים שכונתיים ,פעילים חברתיים ,ארגונים התנדבותיים מבית שמש ,רמלה ,מועצה אזורית גזר,
חבל מודיעין ,לוד ,תמרה ,כבול ,נשר וחיפה

¯˘˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ

ראשי רשויות ,מהנדסי ערים ,מתכננים ויחידות סביבתיות

‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó

המשרד להגנת הסביבה ,משרד התשתיות ,משרד התמ"ת

¯˘˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ ˙ÂÈÂ

רשות הטבע והגנים ,קרן קיימת לישראל ,רשות העתיקות ,מנהל מקרקעי ישראל ,ועדות תכנון מחוזיות

˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰

אקדמיה ,ארגוני עובדים ,ארגונים סביבתיים ,גופי תעשייה
CRH

·˙ÂÈÓ ÈÏÚ

כלל תעשיות והשקעות בע"מ ,קונצרן

Á¢‚‡ È˜ÈÊÁÓ

גופים מוסדיים

˙ÂÁÂ˜Ï‰

ענף הבנייה בישראל ,פרויקטים לאומיים ,קבלנים ובנאים

‰¯·Á‰ È„·ÂÚ

העובדים באתרי הייצור השונים ובאגפי המטה

˙ÂÂ˙ÈÚ

עיתונות מקומית וארצית

±π
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לאורך שנים מקפידה החברה על שמירת קשר עם מחזיקי העניין במספר אפיקים שונים ,חלקם נוצרו בעקבות בקשתם להעלאת
תדירות הדיווח ,בעיקר על נושאים סביבתיים.
˘„ÂÁ È„Ó
עידכונים באתר האינטרנט של החברה בדגש סביבתי של זיהום אוויר
http://www.nesher.co.il/new_site/envir_K.htm.
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ÔÂÈˆÁ È„Ó
מפגש עם תושבי הקהילות השכנות לעדכון בנוגע למתרחש במפעל ולתוכניות עתידיות בדגש איכות הסביבה.
במפגש משתתף באופן קבוע מנהל תחום איכות סביבה בנשר העונה על שאלות וסוגיות שמעלים מחזיקי העניין.
ÌÈÈ˙˘ È„Ó
החל משנת  2004מתפרסם דוח סביבתי ציבורי על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי — .Global Reporting Initiative
מדובר ביוזמה בין מגזרית לדיווח סביבתי-חברתי בעסקים ,בהשתתפות ארגונים חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים.
זהו הדוח השלישי שמתפרסם והוא עומד ברמה  Bשל דיווח.
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דגשים להגדרת תוכן הדיווח למחזיקי עניין
השיח של נשר עם מחזיקי עניין קיים מזה זמן והוא ממשיך להתגבש
ולהתרחב .בנוסף לזה הקיים ,נוצר שיח וניתוח של מחזיקי עניין
הייעודיים לדוח זה .מתוך כל אלה נבנו הדגשים שמופיעים בדוח.

˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· ‰„ÈÓÚ
˘‰·ÂË ˙ÂÎ
·ÌÈÈ·ËÈÓ ÌÈÚÂˆÈ
‡˙ÂÈÓÂ‡ÏÈ· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ

ˆ˙ÂÂ
ÌÈÁÓÂÓ
ÈÓÈÙ
·¯˘

˙ÂÓÊÂÈ
·˙ÂÈÓÂ‡ÏÈ
©WBCSD
®GRI≠Â

È˜ÈÊÁÓ
ÔÈÈÚ
‡ÌÈÈÁ¯Ê

¯‚¯ÂËÏÂ

ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÏ‚ È¯ÓÂÁ
·¯˙Â‰‚Â ˙Â‡È
·˙È·ÈË˜‡Â¯Ù ˙ÂÁÈË
‚˙ÈÓÈÏ˜‡‰ Ì˙ÚÙ˘‰Â ‰ÓÓÁ ÈÊ
Ï‡¯˘È· ‰˜Â¯È ‰ÈÈ·Ï ÒÈÒ·Î ËÏÓ
˘˜˙ÂÙÈ
ËÏÓ‰ È˘·Î· ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ˜Ï„· ˘ÂÓÈ˘Ø˙ÏÂÒÙ· ÏÂÙÈË
¯ÂˆÈÈ‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÚÙ˘‰

בית פרס לשלום
אדריכל  ºמסימיליאנו פוקסס ,איטליה
אדריכל  ºיואב מסר ,ישראל
קבלן שלד  ºקל בניין
קבלן גמר  ºרום גבס
מהנדס שלד  ºרוקח אשכנזי
פיתוח  ºת.מ.א
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מוצרי המלט

נשר מייצרת מלט ברמות איכות שונות ובהרכבים שונים ,בהתאם לתו התקן הישראלי (ת"י )1-ולתקן
המקובל באירופה (ה .)European Norm-תקן זה מגדיר את רמת האיכות של סוגי המלט השונים:
ככל שאיכות המלט גבוהה יותר — נדרשת כמות קטנה יותר (ריכוז קטן יותר של מלט) כדי להגיע
לחוזק מסוים של בטון.
כל סוגי המלט מיוצרים מקלינקר ברמות ריכוז של  ,69%-90%ובממוצע ,78%
בהתאם לתקן האירופי הרלוונטי .לקלינקר מתווספים גבס בשיעור של 4%-6%
ותוספים אחרים .איכות המלט נקבעת על פי איכות הקלינקר ,התוספים ומידת
הטחינה .איכות המלט קובעת ,בין היתר ,את חוזק הבטון אשר יופק לאחר ערבוב מלט
ומים ביחס מסוים.
מלט ,כמרכיב יסוד במבנים ותשתיות בכל רחבי ישראל ,מחייב ייצור קפדני ומקצועי.
חברת נשר מחויבת לייצור ולשיווק של מוצר איכותי ובטיחותי.
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מלט — תשתית לבנייה ירוקה
מגמת הפיתוח העולמית יוצרת דרישה להקמת תשתיות שונות כמו מים ,ביוב ,כבישים ,בתי ספר ובתי מגורים .קצב הפיתוח מצריך חומרי בנייה
שונים .על מנת לצמצם את ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות של בנייה זו נדרשת חשיבה חדשנית.
¨¦
ªª

בנייה ירוקה שמה דגש על שימור אנרגיה תוך התאמה לאקלים המקומי ,מניעת פסולת ומחזור ,בריאות סביבתית במהלך הבנייה ועבור אלו
המשתמשים במבנה ,מניעת זיהומי מים ,קרקע ואוויר ומניעת הרס פיזי של הסביבה.
עקרונות הבנייה הירוקה הפכו לאחרונה לסטנדרט בנייה ,ובמדינות מפותחות רבות הועברו תקנות ,חלקן וולנטריות וחלקן מחייבות ,בנוגע לבנייה
ירוקה וחסכונית באנרגיה.

©¤
¡ªª

©

§¥

בעת תכנון בניין ירוק יש להתייחס למפנה המבנה לניצול מרבי של חום השמש בעונת החורף והצללה בעונת הקיץ ,בידוד תרמי (חיצוני) של
מעטפת הבניין ,צבע קירות המעטפת (חיצוני) ,אוורור טבעי ,תאורה טבעית ,שימוש בחומרי בנייה וריהוט אשר אינם פולטים תרכובות אורגניות
נדיפות ,אביזרים לחיסכון במים ,שימוש בחומרים ממוחזרים ובריאים ומערכות יעילות לחימום וקירור המבנה.
פעולות של התייעלות אנרגטית ,הן בבנייה ירוקה והן בשיפוץ מבנים קיימים ,יכולות לתרום בטווח הקצר לחיסכון אנרגטי אדיר ,עד כדי הפחתה של
 30%בצריכה.
בטון ,חומר עם מחזור חיים ארוך ובעל מסה תרמית™ גבוהה ,הינו אחד מחומרי הבנייה היעילים מבחינה אנרגטית וסביבתית .באמצעות שימוש נכון
בבטון ניתן להשיג חיסכון אנרגטי משמעותי.
™ מסה תרמית היא היכולת של חומר לספוח ולאגור חום .חומרים בעלי צפיפות גבוהה הם בדרך כלל בעלי מסה תרמית גבוהה — בטון ,אבן ,אדמה וכדומה .חומר בעל מסה תרמית
מסוגל לקלוט חום רב עם שינוי איטי והדרגתי בטמפרטורה.

ערך ללקוח כחלק אינטגרלי מהמדד סביבתי
נכון להיום המדד המקובל בענף הבנייה להצגת השפעות ייצור המלט השונות על האקלים הגלובלי הוא מדד המתאר את פליטות ה CO2-בייצור טון
מלט ( )ton CO2/ton cementאו בייצור חומרי מליטה .שימוש במדד זה חסר מרכיב חשוב ביותר בתחום המוצר הסופי ,והוא הערך לצרכן בתקופת
השימוש במבנה בנושאים כמו חסכון באנרגיה וחוזק המבנה .מדד נכון להשפעות סביבתיות צריך לכלול בתוכו לא רק את הכמות המיוצרת אלא גם
את ביצועי המוצר לאורך תקופת השימוש בו .המדדים העדכניים הנמצאים בתהליכי פיתוח צפויים להתבסס על מדרך הפחמן ליחידת חוזק המלט,
או לחילופין על ביצועי המוצר ופליטת ה CO2-למטר בנוי ,ולא על נושא הפליטה במהלך ייצור המלט בלבד.
מרבית פליטת גזי החממה מתרחשת במהלך השימוש במבנה (תאורה ,חימום וקירור) ולא במהלך הבנייה עצמה או בתהליך ייצור חומרי הגלם
(ביניהם מלט) .בעת הבנייה במלט חשוב להקפיד על תכנון נכון ושימוש מושכל ולהתייחס לתכונותיו האקלימיות של המבנה .בצורה זו ניתן להפחית
את צריכת האנרגיה של המבנה בעשרות אחוזים ,ובכך להפחית בצורה משמעותית את פליטת גזי החממה לאורך תקופת השימוש בו.
מדד הפליטה לטון מוצר אינו מספק ללקוח מידע רלוונטי לגבי התפקוד האקלימי של המבנה ואף עלול להטעות .בכדי שניתן יהיה להשוות ביעילות
בין חומרי הבנייה השונים ,יש להשתמש במדדים הכוללים ,בנוסף לייצור ,גם התייחסות לתפקוד המבנה ולביצועיו האנרגטיים בעתיד.
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מלט ובטון בתקן הבנייה הירוקה

LEED

תקן הבנייה הירוקה ,ה ,LEED – Leadership in Energy and Environmental Design-פותח על ידי קואליציית תעשיית הבנייה בארה"ב והפך
בשנים האחרונות לתקן הבנייה הירוקה המוביל בעולם .התקן מבוסס על השגת ניקוד בהיבטים שונים של בנייה ירוקה .התקן משרטט את המטרה,
הדרישות ,הטכנולוגיות והאסטרטגיה הנדרשות להשגת כל נקודה .בניין מחויב לצבור מינימום נקודות על מנת שיהיה מוכר כבניין ירוק.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתרhttp://www.usbgc.org :
שימוש במלט ובטון יכול להוות יתרון בבניית מבנים ולתרום לצבירת נקודות תחת תקן ה≠ LEEDבהיבטים שונים
Energy Performance and
˙ÈÓ¯˙ ‰ÒÓÂ ˙ÈË‚¯‡ ˙ÂÏÈÚÈ
מבנים עם מעטפת מבטון צורכים פחות אנרגיה לחימום ולקירור
Thermal Mass
מאשר מבנים מעץ או בעלי שלד פלדה (המבודדים באותה מידה),
זאת עקב המסה התרמית של הבטון.
מבנה עם מסה תרמית יכול לשמר חום או קור ªלמתן את תנודות
הטמפרטורה בתוך המבנה ªלהאט את מעבר החום דרך מעטפת
הבניין ולשמר אנרגיה ªולשנות את זמני צריכת השיא שלה.
˘‰·Ó È˜ÏÁ· ¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ

Building Reuse

ˆÈÂ¯ÈÚ‰ ÌÂÁ‰ È‡ ÌÂˆÓ

Heat Island Reduction

ÈÓÂ˜Ó ¯ÂˆÈÈ

Localy Produced

¯˙‡Ï ˙ÈÏÓÈÈÓ ‰Ú¯Ù‰

Minimize Site Disruption

˙˘ÂÓÈ˘Ø˙¯ÊÁÂÓÓ ‰ÏÂÎ
·ÌÈ¯ÊÁÂÓÓ ÌÈ¯ÓÂÁ
¯‚ ÏÂ‰È

Recycled Content
Stormwater Management

לבטון מחזור חיים ארוך ובעת שיפוץ ניתן לרוב להשאיר חלקים
מהמבנה לקבלת ניקוד.
משטחים בהירים מבטון (כגון גגות ,דרכים ,מגרשי חניה ומדרכות)
הם בעלי החזר קרינה גבוה ומתחממים פחות ממשטחי אספלט.
שימוש בחומרי בנייה מקומיים וצמצום מרחקי הנסיעה לאתרי
הבנייה מהווים יתרון .לרוב ייצור המלט והבטון מתרחש בתוך טווחי
המרחק המוגדרים בתקן ה.LEED-
שימוש במלט ובבטון מאפשר דיוק בכמויות חומרי הבנייה המובאים
לאתר ובכך מצמצמים את המקום הנדרש לאחסון ואת כמות
פסולת הבנייה.
שימוש במלט המורכב מחומרי גלם ממוחזרים כגון אפר פחם ,גבס
מתעשייה ,שבבי ברזל ועוד ,נחשב כחומר ממוחזר.
בשטחים בנויים ,נגר עירוני מהווה בעיה תחזוקתית וסביבתית.
בפיתוח בר קיימא יש ניסיון לחקות את המערכות הקיימות בטבע
ולשם כך ניתן להשתמש בבטון :בטון מחלחל מאפשר חלחול מיםª
מערכות ריצוף מאפשרות מעבר וחלחול של מים ªגגות ירוקים,
הדורשים תמיכות בטון ,קולטים ומשחררים מים לאיטם ªולבסוף
מערכות לאיסוף ולאגירת מי גשם.
בשימוש נכון של מערכות אלו ניתן לצמצם את הצורך במערכות
ניקוז וביוב גדולות.
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בנייה ירוקה במלט ובבטון בישראל
בזכות תכונותיו ידוע הבטון כחומר יעיל לבנייה ירוקה בעולם .על מנת לבדוק כיצד הדבר בה לידי ביטוי בתנאי האקלים הישראליים ,הזמינה
חברת נשר עבודות מחקר לבדיקת הנושא מיועצת לבנייה אקלימית ,לילך מוצפי ,ומד"ר ארז גל מהפקולטה למדעי הנדסה באוניברסיטת
בן-גוריון .במחקרים אלו נמצא כי תכנון מבנים על פי עקרונות בנייה ירוקה ובהתחשב בזוויות השמש ובכיווני הרוח בלבד ,יכול להביא לחיסכון
ניכר באנרגיה הדרושה לחימום וקירור גם ללא התייחסות מיוחדת למסה תרמית .עם זאת ,השילוב בין תכנון ירוק להימצאות מסה תרמית במבנה
(בקירות או באלמנטים אחרים) מביא לשיפור התפקוד הסביבתי של המבנה ולהגדלת החיסכון האנרגטי ,בעיקר באזורי אקלים בהם קיימים הפרשי
טמפרטורות גבוהים בין היום ללילה ,המסייעים לתהליך אגירת החום ושחרורו.
בעבודות בהן בחנו את יעילותם של חומרי בנייה שונים ,ביניהם בטון יצוק ,בלוק בטון ,בלוק תאי ,קירות זכוכית ועוד נמצא כי קיר בטון עם בידוד
חיצוני דורש את כמות האנרגיה הקטנה ביותר בכדי להשיג טמפרטורת יעד ,בקיץ ובחורף .לעומת זאת ,קיר בטון ללא בידוד דורש את כמות
האנרגיה הגדולה ביותר לצורך שמירה על טמפרטורות נוחות .יתכן כי בעקבות תכנון לקוי של מבנים (שימוש בבטון ללא בידוד) נוצרה הדעה
הקדומה הגורסת כי בנייה מבטון אינה יעילה מבחינה תרמית ,כאשר למעשה בנייה נכונה בעזרת בטון היא היעילה ביותר.
קירות המעטפת של הבניינים חייבים להיות בעלי כושר בידוד מתאים לאזור הבנייה .בנוסף ,עליהם להיות בעלי מסת אגירה תרמית שתאפשר ניצול
אמצעים טבעיים ,כגון שמש ואוורור ,לשיפור התנאים התרמיים בבניין תוך השקעת אנרגיה בכמויות קטנות ככל האפשר .הבידוד והקיבול התרמי
מאפשרים את הקטנת משרעת תנודות הטמפרטורה בתוך הבניין לעומת משרעת תנודות הטמפרטורה מחוצה לו ,וכן יצירת השהייה בין שינוי
טמפרטורה מחוץ למבנה לבין השפעתם בתוך המבנה.
לסיכום ניתן לומר כי לבטון יש יכולת לשפר ולהפחית את צריכת האנרגיה לוויסות אקלימי במבנים .שילוב בטון כחלק מתכנון כוללני המוכוון
לשמירה על איכות הסביבה והקטנת צריכת האנרגיה ,משפר את תנאי הנוחות במבנה ומביא לחיסכון כלכלי בטווח הארוך .חשוב להדגיש כי בזכות
המסה התרמית ויכולת אגירת החום של הבטון ,שימוש נכון בו מהווה יתרון על פני חומרי בניין אחרים גם בבנייה קונבנציונלית.

בניין הפיסיקה אוניברסיטת בן גוריון
דני לזר אדריכלים
בהשתתפות אדריכלית רוני אלרואי
אדריכל אחראי  ºשרון צßשנובסקי
צוות תכנון  ºדפנה מתוק ,אשר מלצר,
יונתן קיש ,אירינה חרומוב ,עידית בקשי
צלם  ºדני לזר

·È¯ÓÂÁ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÂÁ· Ô‰· ˙Â„Â·Ú
·„Â„È· ÌÚ ÔÂË· ¯È˜ ÈÎ ‡ˆÓ ¨ÌÈÂ˘ ‰ÈÈ
È„Î· ¯˙ÂÈ· ‰Ë˜‰ ‰È‚¯‡‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ˘¯Â„ ÈÂˆÈÁ
ÆÛ¯ÂÁ·Â ıÈ˜· ¨„ÚÈ ˙¯ÂË¯ÙÓË ‚È˘‰Ï
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דוגמאות לשימוש בבטון ובאלמנטים של בנייה ירוקה
נשר בוחנת ,בשיתוף האדריכל יפתח הררי המתמחה בבנייה ירוקה ,פיתוחים אפשריים לשימוש
של אלמנטים מבטון בבנייה ירוקה .אחד הקונספטים הנבחנים הוא מבנה מבטון שבו משולבים
אלמנטים ירוקים כגון מערכות אוורור טבעי ,תאורה טבעית ,מערכות איסוף מים ועוד.
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יפתח הררי אדריכלים -

Iftach Harari Architects
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ËÏÓ‰ Ì‚„ ¨‰¯˜·Â ÏÂ‰È ˙Î¯ÚÓÓ ˜ÏÁÎ
˘˙˜„· ¨¯ÂˆÈÈ ÌÂÈ ÏÎ· ÏÚÙÓ‰ ÁË˘Ó ‡ˆÂÈ
ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜· Â˙„ÈÓÚÏÂ ÈÏ‡¯˘È‰ Ô˜˙‰ Â˙Ï Â˙Ó‡˙‰
Æ‰È¯ˆÂÓÏ ‰·Èˆ‰ ¯˘ ˙¯·Á˘ ÌÈ¯ÈÓÁÓ‰

מחוייבות לאיכות ושירות
מדיניות החברה לשמירה על סטנדרטים גבוהים ועל רמת איכות מוצר
גבוהה מחייבת את כל שדרת הניהול והייצור בנשר .עקרון הזהירות
המונעת נהוג בארגון הן בהיבט הבטיחותי והן במערך הייצור .כחלק
ממערכת ניהול ובקרה ,נדגם המלט שיוצא משטח המפעל בכל
יום ייצור ,נבדקת התאמתו לתו התקן הישראלי (ת"י )1-ולעמידתו
בקריטריונים המחמירים שחברת נשר הציבה למוצריה.
במעבדות המקצועיות של נשר בודקים את המוצר לכל אורך תהליך
הייצור .בדיקות נעשות תוך כדי תהליך הייצור וכן בסופו ,כאשר המוצר
מוגמר ומוכן לשיווק .כל חומרי הגלם וכל הדלקים מבוקרים כדי לעמוד
בדרישות איכות ובדרישות סביבתיות .בנוסף ,נערכות בדיקות בין
מעבדתיות של דוגמאות מהמוצר המסופק ללקוח .כל זאת כדי לספק
ללקוח מוצר תקני ,איכותי ואחיד.

שירות ללקוח
נשר מעמידה במוקד אסטרטגיית האיכות שלה את הלקוחות ,חברות
הבטון וחברות ההנדסה והבנייה .גישה זו באה לידי ביטוי לכל אורך
תהליך הפקת המלט ובעת השימוש אצל הלקוח .השירות ללקוח כולל
היבטים מנהליים וטכניים .נשר עובדת בצמוד ללקוחותיה כדי להתאים
עבורם את המוצר הנדרש .איכות המוצר ,זמינותו ,עמידה בלוחות זמנים
לאספקה וכן מרכז הזמנות הפעיל  24שעות ביממה ,מספק ללקוחות

נשר ערך מוסף .כמו כן נעשית בקרה על ידי מערך משובים לבחינת
שביעות רצון הלקוחות .במידה ולקוח הגיש תלונה ,פועלת נשר למציאת
פתרון מהיר לבעיה.

יש להגן על העיניים — הצמנט הינו חומר בסיסי ( )pH æ 12.5ואבקת
צמנט עלולה לגרום לנפיחויות בעפעפיים ובקרנית ולדלקות במערות
העין .משקפי מגן ימנעו תופעות אלו.

נשר מספקת תמיכה וסיוע טכני ללקוחותיה על מנת שיעשה השימוש
הנכון ביותר במוצר .לנשר צוותי ליווי טכני הכוללים אנשי מקצוע ממגוון
תחומים ,מכימיה ועד הנדסת בניין ,אשר מספקים תמיכה טכנית ללקוח
ומענה לכל בעיה שמתעוררת.

הגנה על העור — צמנט לח עלול לגרום לגירוי העור ולכן מגע ממושך
עם עור לח עשוי לגרום לכוויות .הצמנט עלול לגרום לאלרגיה ולגרום
לאקזמה .בעת השימוש בצמנט יש להצטייד בציוד הגנה תקין — ביגוד
וכפפות.

נשר מכירה בחשיבותה הרבה של תקשורת ישירה בין אנשי השטח של
חברות ההנדסה והבנייה לבין אנשי המעבדה של נשר ,ועל כן מקיימת
מפגשים מקצועיים עם הלקוחות .החברה מקיימת מפגשים טכנולוגיים
סדירים בהם דנים בבעיות הצצות בשטח ,כדי לוודא שלא ייווצרו פערי
מידע בין המעבדה המקצועית בנשר לבין אנשי השטח .בכך מבטיחה
נשר גם את הטמעת האחריות והמקצועיות במורד שרשרת האספקה,
החל ממערכי ייצור המלט ואספקתו על ידי נשר וכלה בעוסקים בבניית
המבנים והתשתיות.

הובלה ואחסנה
משקלו של שק הוא  50ק"ג והוא אינו מותר בנשיאה של אדם בודד .יש
להשתמש באמצעים מתאימים.
יש לאחסן צמנט במקום יבש או במיכל מתאים כך שיימנע היווצרות
אבק בעת הובלתו ושימושו .במקרה של שפך ,יש להיעזר בשיטות ניקוי
יבשות ,אשר מונעות פיזור אבק לאוויר או חדירת אבק למערכות מים.
החומר לא בוער ואינו נפיץ.

בטיחות המוצר
המלט המיוצר בנשר מגיע ללקוחות כאבקה (בתפזורת או בשקים) ויש
לעקוב אחר הוראות האחסנה בהתאם .הצמנט הינו אבקה דקה המכילה
חלקיקים קטנים מ 2.5-מיקרון ,לכן יש לוודא שריכוז האבק באוויר
נמצא מתחת לרמת החשיפה המותרת ,שכן נשימת אבק צמנט יכולה
לגרום לצריבה ולגירוי בדרכי הנשימה.

הוראות ההגנה מופיעות על גבי השקים .ניתן לקבל דפי מידע בנושאי
בטיחות ( )MSDSבמ.ל.ט — מרכז לקוחות טלפוני ,073-2911613Ø4Ø5 :וכן
באתר האינטרנט של נשרwww.nesher.co.il :

נמל תעופה בן גוריון
משה ספדיה אדריכלים
אדריכלית ראשית  ºאירית כוכבי
חברה קבלנית  ºמינרב
צלם  ºאלן קרשמר
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מדדי ביצוע כלכליים

גישת ההנהלה
חברת נשר מובילה את ענף הבנייה הישראלי משנת  .1925השוק העיקרי של החברה הוא המשק
הישראלי ,לו מספקת נשר את רוב תצרוכת המלט .בנוסף ,החברה מייצאת עודפי קלינקר ליעדים שונים
בעולם ,בעיקר לאירופה ,ומייצאת מלט לרשות הפלסטינית.
ההנהלה גיבשה את האסטרטגיה העסקית סביב חמישה יעדים עיקריים (הנמצאים בפרק "פרופיל
החברה") ,מתוך הכרה בגישה אינטגרטיבית ששמה דגש על איכות המוצר והשירות ,יחד עם בניית קשרים
יציבים ומיטיבים עם עובדי החברה ,מחזיקי עניין ,והסביבה .ההנהלה רואה בהמשך קידום הערכים הללו
את הדרך לשגשוג כלכלי בטווח הארוך .הנהלת נשר מאמינה בערך שקיפות המידע מול מחזיקי העניין
ומשום כך מפרסמת מדדי ביצוע כלכליים בדוח זה.
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מדדי ביצוע
לנשר השפעה רבה על שוק הבנייה הישראלי והיא רואה במעמדה
שליחות ואחריות להוביל בתחומי איכות הסביבה ,רמת המוצר והשירות
ועמידה בדרישות החוק.
מדדי ביצוע כלכליים הינם חלק מהותי מהתמונה העסקית הכוללת גם
ביצועים סביבתיים וחברתיים.
מידע כספי על פעילות תחום המלט ©הנתונים הינם נתוני משאב
במאוחד בנטרול נתוני תעבורה במיליוני ש"ח®
2008
2007
1,560
1,515
˙ÂÒÎ‰
1,180
1,144
˙ÂÈÂÏÚ
380
371
¯ÈÏÂÚÙ˙ ®„ÒÙ‰© ÁÂÂ
2,603
2,551
¯·Óˆ„· 3± ÌÂÈÏ ÌÈÒÎ ÍÒ

שינויי האקלים — אתגרים והזדמנויות

זליגת פחמן —

צריכת האנרגיה ופליטת גזי החממה מהווים אתגר לתעשיית המלט
העולמית .נשר כחברה (באמצעות חברת האם  )CRHבארגון ,WBCSD
מעורבת בשיח המקצועי בנושא השפעת שינויי האקלים על תעשיית
המלט וכן על מדידת פליטת גזי החממה בתעשייה וצמצומה.

זליגת פחמן הינו מונח המתאר מעבר של תעשיות עתירות אנרגיה
מארצות מפותחות לארצות מתפתחות עקב חוסר אחידות בין הדרישות
לצמצום פליטת פחמן בין המדינות השונות ,וללא צמצום פליטה
גלובלית ממשית.

מדינת ישראל אשררה את פרוטוקול קיוטו אך מאחר והיא מוגדרת בו
כמדינה מתפתחת המדינה והתעשייה הישראלית אינן נדרשות לעמוד
במכסות לצמצום פליטת גזי החממה .לקראת סוף  2009צפויה להיחתם
אמנת אקלים חדשה ,ובה תסווג ,ככל הנראה ,מדינת ישראל כמדינה
מפותחת ותחויב במכסות של גזי חממה .טרם ידוע כיצד ישפיע שינוי
זה על המגזר העסקי בישראל בכלל ועל התעשייה הכבדה בפרט.

ישראל הינה מדינה מתפתחת אך נמצאת בתהליך הצטרפות ל,OECD-
ארגון המדינות המפותחות .בהתאם לכך קיימים בישראל חוקים
חברתיים וסביבתיים חשובים .עמידה בדרישות של חוקים ונורמות
חברתיות מחייבת השקעות משמעותיות בארגון.

קיימת חשיבות אסטרטגית לייצור מקומי של מלט ,בדומה ליכולת
ייצור של תוצרת חקלאית מקומית .תעשייה זו מושפעת ממחירי דלקים,
משאבים וחומרי גלם ,ומיבוא מארצות בהן הדרישות הסביבתיות
והחברתיות מהתעשייה אינן גבוהות.

בשלב זה יכולה נשר ,כחלק מענף התעשייה בישראל ,לקבל תגמול על
מיזמים של התייעלות אנרגטית ושיפורים בתהליך הייצור .לנשר אושר
פרויקט ראשון של טחנת מלט מתקדמת המתעתד לחסוך כ 8,000-טון
 CO2לשנה (לפרטים נוספים ראו דוח סביבתי  .)2006מיזם שני העוסק
בצמצום פליטת גזי חממה הנובעת מהפעלת תחנת הכוח המופעלת
בטורבינות גז נמצא בתהליך הרשמה .מיזמים נוספים נמצאים
בתהליכי בדיקה.

ËÏÓ ˙ÁË Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë˜ÈÂ¯Ù ¯˘Â‡ ¯˘Ï
ÔÂË ∏¨∞∞∞≠Î ÍÂÒÁÏ „˙Ú˙Ó‰ ˙Ó„˜˙Ó
Æ®≤∞∞∂ È˙·È·Ò ÁÂ„ Â‡¯ ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯ÙÏ© ‰˘Ï CO2

ËÏÓ‰ ˙ÈÈ˘Ú˙ Ô‰·Â ˙Â„·Î ˙ÂÈ˘Ú˙ ¯ÙÒÓ
ÏÈ·Â‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂÏÚ ÈÎ ÂÚÈ¯˙‰
Æ˙ÂÁ˙Ù˙Ó ˙ÂÈ„ÓÏ ÌÈÏÚÙÓ Ï˘ ı‡ÂÓ ¯·ÚÓÏ

חברת נשר לא קיבלה סובסידיות ממשלתיות במהלך שנות הדיווח
הנכללות בדוח זה  ,2007-2008כפי שנמסר גם בדיווח הקודם .החל
מחודש דצמבר  2003ועד דצמבר  2007הוטל היטל היצף בנוגע ליבוא
מלט ,וזאת בהתחשב במחירי יבוא המלט .נכון למועד הפקת הדוח
ההיטל אינו בתוקף.

Carbon Leakage

עם ההכרה העולמית בחשיבות צמצום פליטת גזי חממה ,נוצרו כלים
כלכליים המשמשים חלק מהמדינות המפותחות ליישום המחויבות תחת
פרוטוקול קיוטו ,הדורש את הגבלת כמויות הפליטה המותרות .עמידה
במכסות אלה מחייבת השקעות וחריגה מהן עשויה לגרור קנסות כבדים.
מספר תעשיות כבדות ובהן תעשיית המלט התריעו כי עלויות נוספות
אלו עלולות להוביל למעבר מואץ של מפעלים למדינות מתפתחות.
בנוסף עלול הדבר להוביל לייבוא מוגבר של מוצרים ממדינות
מתפתחות בהן הדרישות הסביבתיות והחברתיות פחותות.
הטלת מכסות פליטה בגבולות אזוריים ולא כלל-עולמיים וללא
מנגנונים כלכליים מתאימים עלולה להוביל לתופעה המוכרת בעולם
כ"זליגת פחמן" ( )Carbon leakageבה תעשיות יעבירו את אתרי
הייצור שלהן למדינות שבהן המחוייבות הסביבתית נמוכה יותר .כך,
צמצום הפליטה באזור אחד לא יוביל להפחתה כלל-עולמית אלא
למעבר הפליטה לאיזור אחר בעולם .יתכן אף שמעבר מסוג זה יגרום
לעלייה בפליטה כתוצאה משימוש בטכנולוגיות נחותות יותר .על-מנת
למנוע תופעה זו יש ליישם מנגנונים כלכליים מתאימים כגון מכסות
סקטוריאליות על פי אמות מידה בינלאומיות או מנגנונים אחרים
שימנעו מעבר מפעלים ללא תועלת סביבתית.
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אומדן כלכלי להתייעלות סביבתית
"חשבונאות סביבתית" ( )Environmental Accountingהינו תחום
מתפתח אשר נועד ליצור אומדן כלכלי להיבטים סביבתיים במגזר
העסקי .הכוונה היא לתמחור של מוצרים ופעולות כך שיכללו גם
את העלויות והתועלות החיצוניות שלהם .שיטת תמחור זו מאפשרת
תחרות בין פתרונות זולים שיש בהם כדי להזיק לסביבה ולבריאות
לבין פתרונות ברי קיימא שעלותם גבוהה יותר .בזכות השיטה ניתן
לאמוד מבחינה כלכלית את השיפורים הסביבתיים שביצעה נשר ולקבל
אינדיקציה לרמת התועלת שהושגה לחברה (.)society
נשר ביצעה שלוש פעולות עיקריות אשר באמצעותן ניתן לחשב מהי
התועלת הסביבתית לחברה (:)society
שימוש בפסולות כתחליפי דלק  ºנשר עושה שימוש בממיסים
משומשים כתחליף לדלקים ובכך מונעת את הטמנתם ומפחיתה את
צריכת הדלק הפוסילי שלה .בשנת  2011תחל נשר להשתמש גם
בפסולת עירונית ותעשייתית ממוינת כחומר בעירה לכבשני המלט.
הפסולת תחליף חלק מחומרי הדלק הקונבנציונאליים .ניצול הפסולת
מסייע בהפחתת ההשפעות הסביבתיות והעלויות הנלוות להן משלושה
כיוונים .ראשית ,שימוש בפסולת כחומר בעירה יצמצם את השימוש
בדלקים פוסיליים אשר כרייתם ושריפתם אינם תהליכים ברי קיימאª
שנית ,הביקוש של נשר לפסולת ממוינת תביא להפחתת הכמויות
הכלליות של פסולת שנשלחת להטמנה ,וכן ליצירת מערך הפרדה
ומיון של פסולת מעורבת .פסולת אורגנית תועבר למתקן קומפוסטציה
וה RDF-יועבר לנשר (להרחבה בנושא  RDFראו עמודים  ª)43-44שלישית,
שריפת פסולת במקום דלקים פוסיליים מפחיתה את פליטת הפחמן.
התועלת הכלכלית הנובעת ממהלך זה היא העלות השולית של החיסכון
בפליטת פחמן והפער בעלויות היטלי ההטמנה — הן על ההפחתה
בכמויות הטמנה והן על הטמנת חומר ממוין.

חומרי גלם ממוחזרים  ºעל מנת לנסות ולהפחית את הכרייה של
חומרי גלם חדשים ,נשר משלבת בייצור המלט גם חומרים חלופיים
כגון תוצרי לוואי מתעשיות שונות .חומרים אלו מצמצמים את הביקוש
לחומרי גלם ממחצבות ועל כן מסייעים בהפחתת כרייה וחציבה.
התועלת הכלכלית הנובעת מצמצום הכרייה מתבטאת בחסכון של
תשלום היטל מחצבות לקרן לשיקום ממחצבות שמשולם בעבור כל
טון חומר חצוב.
שיפורים טכנולוגיים  ºבשנת  2006החלה נשר להפעיל טחנת מלט
מתקדמת ברמלה .הטחנה פועלת ביעילות רבה תוך חסכון של כ20%-
בצריכת האנרגיה .טכנולוגיה זו מפחיתה משמעותית את פליטת גזי
החממה וניתן לאמוד את התועלת מכך לפי ערכו של טון פחמן בשוק.
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 ºטון פחמן נאמד בכ 10-יורו .ערך השקל  5.5יורו.
 ºערך סביבתי עקיף לטון חומר גלם ממוחזר 2.58 :ש"ח על בסיס היטל הטמנה לפסולת
יבשה  ,2009ועוד  3.59ש"ח על בסיס היטל מחצבות לקרן לשיקום מחצבות בעבור חיסכון
חומר חציבה.
 ºערך סביבתי עקיף לשימוש בממסים כמקור דלק הוא  857ש"ח לטון.
 ºערך סביבתי עקיף לשימוש בפסולת עירונית ותעשייתית כמקור דלק הוא  32.23ש"ח
לטון .היטל ההטמנה של פסולת יבשה החל משנת .2011

כיכר דיכמן
אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב ,באר שבע
חיוטין אדריכלים
צלם  ºשרון יערי
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מדדי ביצוע סביבתיים

גישת ההנהלה
ההנהלה רואה בשמירה על איכות הסביבה ערך עליון ומכוונת את אפיקי הפיתוח שלה בהתאם וזאת
באמצעות קביעת יעדים כמותיים וביצועים תפעוליים בנושאי איכות הסביבה .ההנהלה אימצה חזון
סביבתי לפיו היא שואפת לשיפור מתמיד של תפקודה הסביבתי-חברתי .בנוסף ,קיים רצון להוביל
בנושאים סביבתיים ולהוות דוגמא ואמת מידה לחברות אחרות בתעשייה הישראלית ולחברות מלט
בינלאומיות .לשם כך גובשה גישה פרואקטיבית בנושאי ליבה הנוגעים לאיכות הסביבה ,כולל שימור
אנרגיה וצמצום הפליטה של גזי חממה ,לרבות שימוש בתחליפי דלקים .חברת נשר מעדכנת את
מדיניותה הסביבתית וכוללת כעת גם התייחסות למוצר עצמו — המלט.
גישת ההנהלה מבוססת על עקרון שקיפות המידע ומושתתת על דיווח איכותי וכמותי בנושאים עיקריים
וביניהם :חומרי גלם ואנרגיה ,פליטות לאוויר ,צריכת אנרגיה ,פסולת לאנרגיה ,הובלה ,עמידה בדרישות
החוק ,שמירה על מגוון ביולוגי והשקעות כספיות באיכות סביבה.
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 טונות4,281,546  ייצרה נשר2008 בשנת
. טונות של מלט4,861,577-של קלינקר ו
 טונות של8,056,627 חברת נשר צרכה
 ממקורות12.1% חומרי גלם ומתוכם
383,489 , קוב מים677,630 ,ממוחזרים
. חשמלGWh 503-טונות של דלקים ו
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עמידה באמות מידה בינלאומיות
לתעשיית המלט תפקיד מרכזי במתן
מענה לצרכי החברה במגורים ובתשתיות
על ידי אספקת מלט .תעשיית המלט
העולמית מעסיקה כ 850,000-עובדים
בכ 150-מדינות שונות ומייצרת כ2.7-
מיליארד טון מלט בשנה .התעשייה גדלה
בעשור האחרון בכ 4%-מידי שנה.
תעשיית המלט היא צרכנית אנרגיה
משמעותית ואחראית לכ 5%-6%-מפליטת
גזי החממה העולמית .התעשייה נוגעת
בקשת רחבה של היבטים סביבתיים
וחברתיים וביניהם :שינויי אקלים ,זיהום,
מיצוי משאבים וכן בריאות ובטיחות
העובדים .גם בישראל מהווה תעשיית
המלט ,קרי הפלטות מנשר ,לפליטת
כ 5%-מכלל פליטת גזי החממה.

פליטות לאוויר

גזי חממה

נשר מובילה בביצועיה הסביבתיים ,ביחס לאמות המידה הבינלאומיות ,בנוגע לפליטה
לאוויר של חלקיקים ותחמוצות גופרית .יחד עם זאת ,על אף שנשר עומדת בתקן
הישראלי ,מהווה פליטת תחמוצות החנקן אתגר מקצועי קשה במיוחד.

מרבית ייצור המלט במפעלי נשר מתבצע במערכות ייצור מתקדמות .הדבר בא לידי
ביטוי בכמות פליטת גזי החממה לטון מוצר .ביצועי נשר בתחום גזי החממה הם בין
הטובים בעולם ונמצאים מתחת לממוצע העולמי של פליטת גזי חממה.

מתוך ראייה לטווח ארוך ומעבר לדרישות התקן הישראלי מתכננת נשר התקנת
מערכות מתקדמות ( )SNCRבמערך הייצור במפעל נשר ברמלה .מערכות אלו צפויות
להפחית באופן משמעותי את כמות פליטת תחמוצות החנקן לאוויר (להרחבה בנושא
ראו עמוד .)39

˙ÂÓ‡Ï ÒÁÈ· ¨ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ‰ÈÚÂˆÈ·· ‰ÏÈ·ÂÓ ¯˘
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ה WBCSD-עובד עם חברות מובילות
מתעשיית המלט העולמית ובכללן נשר,
בשיתוף חברת האם הבינלאומית ,CRH
על מציאת מדדים כמותיים ,דרכי פעולה
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שימוש אחראי בדלקים ובחומרי גלם

יחס קלינקר≠מלט

אחד מהמדדים הכמותיים שבודק ה WBCSD-הוא השימוש בחומרי גלם ממוחזרים
והשימוש בדלקים חלופיים .השימוש שנעשה בנשר בחומרי גלם ממוחזרים עומד בקו
אחד עם החברות המובילות בעולם .השימוש בדלקים חלופיים ובביומסה כדלק עדיין
אינו נפוץ .ב 2011-צפויה נשר לעשות שימוש משמעותי יותר בדלקים חלופיים ובביומסה,
ובכך להתקרב לערכי שימוש גבוהים יותר כמקובל בעולם המערבי .מידע נוסף על
השימוש בדלקים חלופיים ניתן למצוא בעמודים .43-44

על מנת ליצור איזון בין פיתוח לבין שימור משאבים ,נדרשת התעשייה למצוא פתרונות
חלופיים לייצור יעיל יותר הצורך פחות חומרי גלם ודלקים בתוליים .אחד המדדים
שבאמצעותו ניתן למדוד את יעילות התעשייה הוא יחס קלינקר-מלט .ייצור קלינקר,
הדורש שריפה בכבשן הינו תהליך עתיר אנרגיה ולכן רצוי לפתח יחס קלינקר-מלט
נמוך ככל הניתן תוך שמירה על איכות המוצר הסופי.
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מדדי ביצוע
צריכת אנרגיה
צריכת אנרגיה הינה אחד מהאתגרים
המשמעותיים של תעשיית המלט .נשר
הציבה לעצמה שני יעדים עיקריים
בתחום זה .הראשון ,שיפור בטכנולוגיות
הייצור .בשנת  2006החלה הפעלה של
טחנת מלט מהמתקדמות והיעילות
בעולם ,החוסכת כ 20%-בצריכת החשמל.
השני ,הגברת הניצול של תחליפי דלק
כמקורות אנרגיה חלופיים .כיום עומד
ניצול תחליפי הדלקים על פחות מאחוז
(בחישוב על פי  .)GJנשר הציבה לעצמה
יעד של  16%עד שנת .2012
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איכות אוויר וגזי חממה
נשר מפנה משאבים רבים לטיפול ולמניעת זיהום האוויר .זהו אחד ההיבטים
הסביבתיים שלנשר יש השפעה משמעותית עליו ולכן הנושא מטופל באופן יסודי .כל
מתקני הייצור מצוידים במערכות חדישות לסינון ושיקוע חלקיקים העלולים להיפלט
מתהליך הייצור .מרבית ממזהמי האוויר הנפלטים בתהליך השריפה מסולקים בתוך
כבשני המלט.
על מנת לצמצם פליטה של אבק לאוויר כל חומרי הגלם במפעל ברמלה מאוחסנים
במתקנים סגורים ומאווררים .כל שינוע החומרים במפעל ומחוצה לו נעשה במערכות
סגורות .על מנת להפחית אבק ממקורות לא מוקדיים מטואטאות דרכי המפעל
הסלולות באופן רציף ואילו דרכי המפעל שאינן סלולות מורטבות באופן סדיר.

הבקרה על תהליכי המניעה והטיפול נעשית על ידי מערך ניטור בארובות וניטור
סביבתי הכולל:
 ºמכשירי מדידה המותקנים בארובות הכבשנים ,בטחנות המלט ובטחנות הפחם
ועוקבים אחר כל שינוי ברמת פליטת מזהמים
 ºבדיקות חלקיקים במתקני המפעל המבוצעות על ידי אנשי מקצוע מוסמכים
 ºיחידות ניטור סביבתיות ביד-רמב"ם ובכרמי יוסף הפועלות  24שעות ביממה
 ºתחנת ניטור של המשרד להגנת הסביבה בבית שמש

חברת נשר מזהה את פליטת תחמוצות החנקן כאתגר הדורש טיפול ובמהלך 2008
נעשה ניסוי במערכת חדשה  SNCR – Selective Non Catalytic Reductionהמיועדת
להפחית בכ 40%-45%-את פליטת תחמוצות החנקן של נשר .מהלך הטמעת המערכת
יתבצע בשני שלבים :השלב הראשון מתוכנן לשנת  ,2010אז צפוייה פליטת תחמוצות
החנקן לרדת בכ ª20%-25%-השלב השני ,שצפוי להתבצע ב ,2012-יפחית את פליטת
תחמוצות החנקן לכמחצית מהכמות הנפלטת כיום.

פליטת מזהמי אוויר™ בשנים 2001≠2008
יחידות
מזהם
טוןØשנה
˙(NOx) Ô˜Á ˙ÂˆÂÓÁ
ÌÈ˜È˜ÏÁ

)(PM

˙˙È¯ÙÂ‚ ˙ÂˆÂÓÁ

)(SOx

˙¯˙ÂÙÈ„ ˙ÂÈ‚¯Â‡ ˙Â·ÂÎ
ÈˆÓÁ≠„Á ÔÓÁÙ

)(CO

)(VOC

2001
13,293

2002
14,300

2003
13,000

2004
10,662

2005
11,379

2006
11,811

2007
10,989

2008
10,711

טוןØשנה

242.7

188.0

265.0

201.0

214.0

179.6

164.9

171.9

טוןØשנה

77.7

56.0

81.6

55.5

83

™™140-600

262

490

טוןØשנה

195

150

184

155

154

155

113

טוןØשנה

700

695

695

1,240

1,335

1,776

2,389

™ כבשן הר-טוב הודמם למשך שנתיים וחצי והחל לפעול שוב באמצע  .2005הכבשן הודמם שוב בסוף .2008
™™ כתלות בחומרי הגלם.
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גזי חממה
עם העלייה ברמת החיים העולמית חלה עלייה בצריכה ובייצור של
מלט .תעשייה זו הינה צרכנית אנרגיה משמעותית בסכימה גלובלית.
תהליך ייצור המלט אחראי לכ 5%-6%-מכלל גזי החממה (בעיקר פחמן
דו-חמצני) הנפלטים לאוויר ממקורות אנתרופוגנים (מעשה ידי אדם).
הגז נפלט במהלך שריפת הדלקים ובתהליך השינוי המתרחש באבן
הגיר .למעלה מ 50%-מפליטת גזי החממה בתהליך ייצור המלט מקורה
בשינוי של אבן הגיר (קלצינציה) המתרחש כאשר האבן המחוממת
מגיעה לטמפרטורות גבוהות .כ 40%-נוספים נוצרים משריפת דלקים
בעזרתם מגיעים לטמפרטורות הגבוהות הנדרשות לתהליך .מקור יתר
הפליטה בצריכת חשמל המשמשת לצרכים שונים בתהליך.

«¡§©§¡§b ¥«¥
«©«©¡ hlZ
lZ

ª

§¡§¨ jkZ
©« ecjZb

תעשיית המלט העולמית הכירה בחומרה של בעיית ההתחממות
הגלובלית כתוצאה מפליטת גזי חממה ,ומתוך כך עוסקת רבות בחיפוש
מקיף אחר פתרונות לצמצום פליטת גזי חממה בתעשייה .כיום ,ממוצע
הפליטה לייצור נע בטווח שבין  0.65ל 0.92-טון  CO2לטון חומרי מליטה,
כאשר הממוצע המשוקלל הגלובלי עומד על כ 0.83-טון  CO2לטון
חומרי מליטה.
בתעשיית המלט מתמקדים במספר מישורים לצמצום פליטת גזי חממה:
חומרי גלם
 ºנעשה חיפוש מתמיד אחר חומרי גלם מתאימים לייצור מלט הדורשים
טמפרטורות תהליך נמוכות יותר בהשוואה לחומרים המשמשים את
התעשייה כיום.
 ºחיפוש נמרץ אחר חומרי גלם ממוחזרים ,חומרי פסולת ותוצרי לוואי
של תעשיות שונות ,אשר ישמשו כתחליף לחומרי הגלם המחצביים,
תוך שמירה על חוזק ואיכות המוצר .תחליפים אלה יכולים להוריד את
הצורך בחומרי גלם בתוליים .הדבר יוביל להקטנת פליטת גזי החממה
כתוצאה מתהליך שריפת האבן וכתוצאה מצריכת האנרגיה בעת הייצור.
התייעלות אנרגטית
 ºשריפת אבן הגיר בכבשנים אחראית למעל ל 80%-מצריכת האנרגיה
בייצור המלט .בתחום תהליך הייצור מתמקדת תעשיית המלט בעיקר
בשיפור היעילות התרמית בכבשני הייצור .נכון להיום המגמה הרווחת
בתעשיית המלט היא מעבר מכבשני ייצור רטובים וחצי יבשים לכבשני
ייצור יבשים הניחנים ביעילות התרמית הגבוהה ביותר.
 ºתהליכי הטחינה והערבוב של מרכיבי המלט צורכים חשמל רב .תעשיית
המלט עוברת לשימוש במטחנות מתקדמות ומשוכללות ,דבר המוביל
לשיפור יעילות שלבי ייצור אלו ולירידה משמעותית בצריכת החשמל.
 ºהעלאת יעילות ניצולת החשמל במפעלי המלט בכלל שלבי הייצור.

דלקים
 ºכצרכן אנרגיה משמעותי ,עוסקת התעשייה בחיפוש אחר דלקים
חלופיים העשויים להחליף את הדלקים הפוסיליים המשמשים אותה כיום,
כגון חומרי פסולת (כולל שאריות בימסה) ותוצרי לוואי מתעשיות שונות.
הרכב המלט
 ºהיות וייצור הקלינקר המתקבל משריפת אבן הגיר מהווה את המקור
העיקרי לפליטת ה CO2-בייצור המלט ,ישנם כיום ניסיונות רבים
בתעשייה לפתח הרכבי מלט דלי קלינקר ,אשר יוכלו להמשיך ולענות
על דרישות תכונות המלט המקובלות בתעשייה לאיכות וחוזק.
 ºייצור קלינקר עשיר בבליט ( .)beliteתהליך הייצור של סוג זה של
קלינקר דורש פחות אנרגיה מאשר תהליכי הייצור הסטנדרטיים.
קיבוע פחמן
 ºפתרון אפשרי נוסף המקודם על ידי תעשיית המלט בעולם בתחום
צמצום פליטת גזי החממה — פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות
המסוגלות לקלוט ולקבע פחמן דו חמצני הנפלט במהלך ייצור המלט.
טכנולוגיות קיבוע הפחמן נמצאות עדיין בראשית דרכן אך המשך
קידומן חיוני ביותר לתעשיות בהן פליטת גזי חממה נובעת מהתהליך
עצמו ולא רק מצריכת האנרגיה.

˙ÈÈ˘Ú˙· ˙ÁÂÂ¯‰ ‰Ó‚Ó‰ ÌÂÈ‰Ï ÔÂÎ
ÌÈ·ÂË¯ ¯ÂˆÈÈ È˘·ÎÓ ¯·ÚÓ ‡È‰ ËÏÓ‰
˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÁÈ‰ ÌÈ˘·È ¯ÂˆÈÈ È˘·ÎÏ ÌÈ˘·È ÈˆÁÂ
Æ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ˙ÈÓ¯˙‰
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זליגת פחמן —

Carbon Leakage

ההכרה העולמית בחשיבות צמצום פליטת גזי חממה לאטמוספירה
באה לידי ביטוי גם בפרוטוקול קיוטו ,שהציב יעד של הפחתת 5%
במהלך השנים שבין  2008-2012ביחס לשיעור שנמדד בשנת .1990
בהתאם לרגולציות של האיחוד האירופאי והסכמים בינלאומיים ,הוחלט
על קביעת מכסות של גזי חממה למדינות מפותחות ולתעשיות השונות
הקובעות את מקסימום הפליטה המותרת .עמידה במכסות אלו מחייבת
השקעות וחריגה מהן עלולה לגרור קנסות כבדים לחברה .מספר
תעשיות אירופאיות התריעו על-כך כי הדבר עלול להוביל למעבר מואץ
של מפעלים ממדינות מפותחות למדינות מתפתחות ,וכן ליבוא מוגבר
של מוצרים ממדינות מתפתחות בהן המחויבות הסביבתית נמוכה יותר,
תופעה המוכרת בעולם כ .“Carbon leakage“-מידע נוסף בנוגע
לזליגת פחמן ניתן למצוא בפרק מדדים כלכליים בעמוד .31

מדיניות ופעילות נשר בנושא גזי חממה
נשר ,כחברה חלוצה ומובילה בתעשייה בנושאי אחריות סביבתית ,רואה
בצמצום פליטת גזי החממה פן מרכזי במדיניות הסביבתית של החברה.
מעבר להשקעה בפרויקטים וולונטריים שונים המיושמים כיום להפחתת
פליטת גזי חממה ,משקיעה חברת נשר מאמצים ואמצעים רבים
בפיתוח ויישום פרויקטים עתידיים .התייעלותה של חברת נשר בתחום
הפליטה הסגולית (טון  CO2לטון קלינקר) הגיעה בשנים האחרונות
כמעט לגבול היכולת הטכנולוגית המוכרת .בשנת  2008פליטת הCO2-
של החברה עמדה על  662ק"ג  CO2לטון חומרי מליטה .מאחר וממוצע
הפליטה העולמי עומד על  830ק"ג  CO2לטון חומרי מליטה ,נתוני
הפליטה של נשר מעמידים אותה בין יצרניות המלט המתקדמות ביותר.

כחלק ממדיניות הפחתת גזי החממה ,נשר עושה שימוש במנגנון
הפיתוח הנקי  CDM – Clean Development Mechanismשל האו"ם.
במסגרת מנגנון זה ,פרויקטים וולונטריים לצמצום פליטת גזי חממה
במדינות מתפתחות יכולים להמיר את כמויות גזי החממה שלא נפלטו
לאשרות סחירות .את האשרות הללו ניתן למכור לארגונים ומפעלים
במדינות מפותחות אשר מחויבות לעמוד במכסות פליטה כחלק
מתהליך ההפחתה שלהם.
 ºב 2006-ביצעה חברת נשר פרויקט התייעלות ייחודי מסוגו אשר
במסגרתו הוקמה טחנת מלט חדישה (טחנה  )12במפעל ברמלה.
השימוש בטכנולוגיית טחינה מתקדמת הוביל לחסכון ניכר בצריכת
החשמל בשלב הטחינה ולהתייעלות של תהליך הייצור ,דבר אשר הוביל
להפחתה של כ 8,000-טונות גזי חממה בשנה.

מדיניות ישראל בתחום גזי חממה
מדינת ישראל החלה בשנים האחרונות להפנים את חשיבות הפחתת
פליטת גזי החממה .בשנת  2004אשררה ישראל את פרוטוקול קיוטו.
בשנים האחרונות מתנהל משא ומתן לקראת אמנת אקלים חדשה
הצפויה להיחתם בסוף  .2009ככל הנראה באמנה החדשה תשונה
הגדרתה של מדינת ישראל ממדינה מתפתחת למדינה מפותחת ,כך
שתחול עליה מכסת פליטת גזי החממה .כמו-כן ,הצטרפות אפשרית
של מדינת ישראל לארגון ה( OECD-ארגון המדינות המפותחות) יחייב
כנראה את ישראל לעמוד בדרישות מחמירות יותר בתקני איכות
הסביבה ,ולפעילות נמרצת יותר בתחום הפחתת פליטת גזי חממה.
בשנים האחרונות קודמו חוקים בתחום כגון חוק "אוויר נקי" אשר עבר
בקריאה שלישית ב .2008-אופי הפעילות ומתווה המדיניות העתידית של
מדינת ישראל נמצא עדיין בהתהוות.
קיימות מספר דרכים אפשריות לצמצום פליטת גזי החממה ,ביניהן:
הטלת מיסי פליטה ,מתן תמריצים ,עידוד הקמת פרויקטים וולנטרים וכן
מחקר ופיתוח בתחום.
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 ºבימים אלו מקימה חברת נשר תחנת-כוח בעלת כושר ייצור של כ50-
מגה וואט שתופעל באמצעות גז טבעי ,פרויקט אשר יוביל לצמצום נוסף
בפליטת גזי החממה של החברה .פרויקט ייצור החשמל מגז טבעי יוביל
להפחתה משמעותית של פליטת גזי חממה מדי שנה ביחס לתמהיל
הדלקים הנוכחי המשמש כיום לייצור חשמל במדינת ישראל.

הקמת מתקן מיחזור פסולת וייצור  RDFלשימוש בכבשנים .הפרויקט
צפוי לצמצם את פליטת גזי החממה הנפלטים כתוצאה משריפת
דלקים פוסיליים .ערך סביבתי נוסף של פרויקט ה RDF-הוא צמצום
כמויות הפסולת המיועדות להטמנה( .להרחבה על הפרויקט ראו
עמודים .)43-44

 ºפרויקט עתידי בתחום צמצום פליטת גזי החממה אותו בוחנת
חברת נשר בימים אלו הוא פרויקט ה.RDF – Refuse Derived Fuel-
פרויקט זה עוסק בשימוש באשפה עירונית ותעשייתית ממוינת כתחליף
לחלק מהדלקים הפוסיליים המשמשים כיום כמקור אנרגיה בכבשני
המלט במפעל נשר ברמלה .נשר התקשרה עם אגוד ערים דן לשם

 ºבראייה עתידית וכהמשך לקו הנוכחי בו נוקטת חברת נשר ,צמצום
פליטת גזי החממה במהלך ייצור המלט ימשיך להוות פן מרכזי בשיקולי
המדיניות הסביבתית של החברה ,הן בתחום הפיתוח הטכנולוגי והן
בתחום הפעילות היומיומית.
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הופכים את הפסולת לאנרגיה
הגידול הדמוגרפי והעלייה ברמת החיים הביאו בעשורים האחרונים
לעלייה משמעותית בכמויות הפסולת המיוצרות ברחבי העולם .כמויות
הפסולת בישראל גדלות מדי שנה בכ 5-אחוזים ,למעלה מפי  2מקצב
גידול האוכלוסין .על אף מימדיה הקטנים של ישראל ,שטח רב מבוזבז
על הטמנת כמויות הפסולת האדירות.
טיפול ראוי בפסולת כמו גם הפחתה בכמויות המיוצרות ,הכרחית
להגנה על הסביבה ולשמירה על איכות חיינו.
פתרונות טיפול בפסולת
מאחר ולא קיים פתרון אופטימלי יחיד לבעיית הפסולת ,נהוגה בעולם
שיטת ה"טיפול המשולב" המורכבת מחמש חוליות:
הפחתה במקור  ºצמצום כמות ורעילות הפסולת בכדי להקטין את
נפח האשפה המיוצר.
שימוש חוזר  ºאיסוף מוצרים בתום השימוש לצורך שימוש חוזר.
פסולת לאנרגיה  ºמגוון שיטות לניצול חומרים בפסולת להפקת
אנרגיה ,ביניהן ,RDF – Refuse Derived Fuel :גזיפיקציה ,פלסמה ועוד.
מיחזור  ºהוצאת חומרים מזרם האשפה ושימוש בהם כחומרי גלם
ליצירת מוצרים חדשים.
הטמנה  ºסילוק פסולת על ידי קבורתה בקרקע במטמנות מאושרות.

‰˘ È„Ó ˙ÂÏ„‚ Ï‡¯˘È· ˙ÏÂÒÙ‰ ˙ÂÈÂÓÎ
·ÏÂ„È‚ ·ˆ˜Ó ≤ ÈÙÓ ‰ÏÚÓÏ ¨ÌÈÊÂÁ‡ µ≠Î
ÁË˘ ¨Ï‡¯˘È Ï˘ ÌÈË˜‰ ‰È„ÓÈÓ Û‡ ÏÚ ÆÔÈÒÂÏÎÂ‡‰
¯· Æ˙Â¯È„‡‰ ˙ÏÂÒÙ‰ ˙ÂÈÂÓÎ ˙ÓË‰ ÏÚ Ê·ÊÂ·Ó

מבין חמש החוליות ,הטמנה היא השיטה היחידה אשר לא עושה שימוש
בפסולת כמשאב ועל כן נחשבת לפתרון הגרוע ביותר .מאחר וזו עדיין
השיטה הנפוצה ביותר בישראל לטיפול בפסולת ,נעשים ניסיונות רבים
לקידום יתר החוליות בטיפול המשולב.
פסולת לאנרגיה :טכנולוגיית

RDF

טכנולוגיות שונות מסייעות בהפחתה משמעותית של הפסולת המופנית
להטמנה .בעזרת פיתוחים חדשניים נעשה שימוש בפסולת להפקת
אנרגיה .אחת השיטות ,המקודמת גם על ידי המשרד להגנת הסביבה,
היא השימוש בפסולת כדלק בכבשני מלט.
ה RDF – Refuse Derived Fuel-הוא דלק מעובד אשר מיוצר מפסולת
תעשייתית ועירונית בעלת ערך אנרגטי גבוה .על מנת לייצרו ,מופרדים
מזרם הפסולת חומרים העלולים להכביד או להזיק לתהליך ,כגון
חומרים מסוכנים ,מתכות ,זכוכיות ופסולת רטובה .את הפסולת הנותרת
מייבשים וגורסים לשבבים בהם ניתן להשתמש כדלק למתקנים שונים.
לשריפת  RDFיתרונות סביבתיים על פני שריפת דלקים פוסיליים:
ראשית ,הימנעות מהטמנה של פסולת חוסכת שטחים רבים .שנית,
השימוש ב RDF-מפחית את כמות הדלק הפוסילי הנדרש .שלישית,
פליטת גזי החממה נמוכה יותר בשריפת הפסולת לעומת הטמנתה.
בהטמנה נוצר גז מתאן — גז חממה עוצמתי פי  21מהפחמן הדו פחמני
הנפלט בתהליך השריפה.
השימוש ב RDF-מקובל מאוד בעולם והתפתח רבות בשנים האחרונות.
ה RDF-משמש חומר הזנה למפעלי מלט ברחבי העולם.
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RDF Refuse Derived Fuel

פרויקט  RDFבנשר
הניסיון בעולם מלמד על שימוש מוצלח בדלקים חלופיים .נשר ,המפעילה את כבשניה בהצלחה בכלל מדדי הביצוע ,יכולה לעשות שימוש נרחב
יותר בפסולת כתחליף דלק .בהתאם למגמות העולמיות ולהמלצות המשרד להגנת הסביבה ,חברת נשר החלה לפעול לקידום השימוש בRDF-
בכבשני המלט של החברה.
במהלך שנת  2008נערכה סדרת ניסויים לבדיקת ההשפעות של שריפת  RDFעל תפעול הכבשן ,תשומות ופליטה לאוויר .מסקנות הניסויים תואמות
את ממצאי איגוד המלט האירופי  ,CEMBUREAUומראות כי השימוש ב RDF-מתאים לכבשני מלט ואינו גורם לפגיעה בתפוקות הכבשן ובפעולתו.
כמו כן ,שריפת החומר לא משפיעה על רמת פליטת מזהמי האוויר.
לאור הניסיון בעולם בטכנולוגיית ה RDF-וממצאי הניסוי ,החליטה חברת נשר על שימוש בדלק חלופי זה בכבשני המלט .החל משנת  2011מתכננת
נשר להשתמש ב RDF-אשר ייוצר עבורה מתוך פסולת עירונית ותעשייתית ממוינת .נשר מתעתדת להתחיל את צריכת ה RDF-ב 70,000-טון לשנה
ואמורה להעלות את הכמות בהדרגה עד ל 160,000-טון בשנה .אחד הפרמטרים הסביבתיים הבולטים שיטופל הוא הפחתת פליטת תחמוצות חנקן
בכ 23%-עד לשנת  2010ובכ 50%-עד לשנת  .2012השימוש בפסולת ליצירת אנרגיה תפחית בסופו של דבר  2%מהטמנת הפסולת השנתית בארץ.
הכבשן שיוזן ב RDF-יעמוד בכל תקני הדירקטיבה האירופאית המחמירה למפעלי  ,co-incinerationתחת פיקוח של המשרד להגנת הסביבה.

·˙ÂˆÏÓ‰ÏÂ ˙ÂÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÓ‚ÓÏ Ì‡˙‰
¯˘ ˙¯·Á ¨‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó‰
È˘·Î· RDF≠· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÏÁ‰
Æ‰¯·Á‰ Ï˘ ËÏÓ‰
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חומרי גלם ,מחצבות ושטחים פתוחים
תעשיית המלט מתבססת על חציבת חומרי גלם ,אבן וחרסית ,והפיכתם למלט .נשר חוצבת את חומר הגלם העיקרי הדרוש לה ממחצבות המצויות
בקרבת מפעליה .צמצום ההשפעות הסביבתיות ממחצבות ושיקומן הוא אחד האתגרים העיקריים איתם מתמודדת תעשיית המלט העולמית .אתגר
זה דורש ראייה רחבה והסתכלות לטווח ארוך.
נשר מנסה לצמצם את השימוש בחומרי גלם ממחצבות (בתוליים) על ידי שימוש בחומרי גלם ממוחזרים .לרוב נעשה שימוש בתוצרי לוואי מתעשיות
שונות הכוללים :אפר פחם מתחנות הכוח של חברת החשמל בייצור הקלינקר וכתחליף קלינקר ªגבס שנוצר בתעשייה כתחליף לגבס טבעי ,ואדמות
מזוהמות בדלק תקני כתחליף לחרסיות.

˙ÂÓ¯Â‚ ÂÈ‰˘ ˙ÂÈ‡˘Ó ˙Â¯˘ÚÏ ‰ÙÂÏÁÎ
ÚÂÒÓ Ì˜Â‰ ¨¯ÈÂÂ‡ ÌÂ‰ÈÊÂ ‰ÚÂ˙ ÈÒÓÂÚÏ
ÆÏÚÙÓÏ ‰·ˆÁÓ‰ ÔÈ· ˙Â¯È˘È ¯·ÁÓ ¯˘‡ ‰¯Â˜Ó
¨ÌÈ„ÂÓÚ ÏÚ Ú˜¯˜‰ ÈÙ ÏÚÓ Ì˜ÂÓÓ ÚÂÒÓ‰
˙ÂÈÁÂ ÌÈÈ‡Ï˜Á ·Î¯ ÈÏÎ Ï˘ È˘ÙÂÁ ¯·ÚÓ ¯˘Ù‡Ó
·¯¨ Æ‰ÈÈÁÓ ÈÁË˘ ÚËÂ˜‰ ÌÂÒÁÓ ‰ÂÂ‰Ó ÂÈ‡Â

דרך נוספת לצמצום השפעות סביבתיות היא תכנון מתאים של המחצבה כבר בשלב הקמתה.
מדינת ישראל מסייעת בשיקום מחצבה בסוף חייה על ידי הקרן לשיקום מחצבות .הקרן הוקמה בשנת  1978ומטרתה לפתור את הבעיות הנוצרות
ממחצבות שסיימו את תפקידן על ידי גביית כספים בתקופת פעילות המחצבה והחזרתם לבעלי המחצבה לצורך שיקום עם סגירתה.

מחצבות נשר — מפחיתים השפעות סביבתיות
המחצבה ברמלה תוכננה מראש כך שההשפעות הסביבתיות יופחתו.
החציבה ברמלה מתמקדת בחפירה בירידה אנכית אל מעבה הקרקע
ללא פיצוצים ,כך שגם ממרחק קצר מהמחצבה אין חשיפה ישירה
למפגע נופי ולא למפגעי אבק ורעש.
סביב המחצבה נבנו סוללות עפר מלאכותיות בגובה של  10מטר ויותר,
על גביהן נטעו עצים המשתלבים בנוף הצמחייה הטבעית ,וההפרעה
לנוף מצטמצמת.
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נושא הובלת חומרי הגלם מהמחצבה אל המפעל זכה לפתרון יעיל
וידידותי לסביבה .כחלופה לעשרות משאיות שהיו גורמות לעומסי
תנועה וזיהום אוויר ,הוקם מסוע מקורה אשר מחבר ישירות בין
המחצבה למפעל .המסוע ממוקם מעל פני הקרקע על עמודים ,מאפשר
מעבר חופשי של כלי רכב חקלאיים וחיות בר ,ואינו מהווה מחסום
הקוטע שטחי מחייה .קירוי המסוע מפחית את כמות האבק שנפלט
לאוויר וכן מגן על חומר הגלם מרטיבות ,ובכך מצמצם במעט את
צריכת הדלק הדרושה לייבוש החומר בתהליך ייצור הקלינקר.
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המחצבות ההיסטוריות של נשר בחיפה והר-טוב הינן מחצבות
קונבנציונליות החצובות בצלע ההר ,בדומה לשאר המחצבות בארץ.
למחצבות מסוג זה השפעה מהותית על הנוף .נשר ,ככל בעל
מחצבה אחר בישראל ,משלמת אחוז מסוים מכל טון כרייה לקרן
לשיקום מחצבות.
ישראל נמצאת באזור בעל היסטוריה ארוכה וחשובה ,בשל כך הכרייה
במחצבות רמלה והר-טוב נעשית בשיתוף רשות העתיקות .במחצבת נשר
ברמלה התגלו עתיקות מתקופות קדומות (רומית קדומה ומהתקופה
הביזנטית) .מידע נוסף ניתן למצוא בדוחות הסביבתיים של נשר לשנים
 2004ו.2006-

שימור מגוון המינים בסביבת המחצבות
במהלך  2006התגלתה במחצבת רמלה מערה עם מיני בעלי חיים
לא מוכרים למדע .המערה מהווה מערכת אקולוגית ייחודית והיא
המקום היחיד בישראל בו נמצאו בעלי חיים יבשתיים אנדמיים למערות
אלו בלבד.
חוקרי האוניברסיטה העברית ממשיכים את המחקר במערה אשר
סגורה למבקרים בשל חשיבותה המדעית ומיקומה בלב מחצבה פעילה
של נשר .על מנת למנוע פגיעה שונו דפוסי החציבה ,ונולד הצורך
לפתח את המחצבה בשטחים חלופיים .חברת נשר שומרת על המערכת
האקולוגית שנתגלתה במרכז המחצבה ומונעת פגיעה בממצא
חשוב זה.
כחלק מהמשך החציבה במחצבת רמלה נערך סקר טבע ונוף על פי
הנחיות המשרד להגנת הסביבה .בתחום ההרחבה נערך סקר בוטני
בניסיון לזהות גיאופיטים (צמחי בצל ופקעת) ,הנחשבים צמחים
מוגנים על פי החוק .מהרגע שבו זרע של גיאופיט נקלט ועד שהוא
מגיע לפריחה עוברות מספר שנים .לכן מקובל להעביר גיאופיטים
ממקומות שבהם מתוכנן פיתוח למקומות שבהם לא צפויה פגיעה.

מסקר הגיאופיטים שנערך בפברואר  2007נמצא כי יש מספר ריכוזים
משמעותיים של רקפות וכלניות.
נשר אימצה את מסקנות הסקר ופעלה בהתאם .הגיאופיטים פונו כולם,
על ידי קבלן חיצוני ובפיקוח רשות הטבע והגנים ,ונשתלו מחדש.
בנוסף לגיאופיטים הועתקו עצי זית .העצים מועתקים לשטח שבבעלות
רכבת ישראל והתהליך צפוי להסתיים עד אמצע  .2009התהליך נעשה
על ידי קק"ל ורשות הטבע והגנים ובמימון נשר.
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צריכת מים ושפכים

פסולת מוצקה כחומר גלם

השיטות הישנות לייצור מלט צרכו מים בכמויות משמעותיות .עם
השלמת המעבר של מפעל רמלה בשנת  1999לייצור מלט בתהליך
היבש ,בו לא נעשה שימוש במים ,ירדה משמעותית צריכת המים.

פסולת מוצקה מהווה בעיה בכל העולם ובישראל בפרט בשל גודל
המדינה וצפיפות האוכלוסייה .מרבית הפסולת המוצקה במפעל מלט
היא למעשה חומר גלם שלא נוצל ביעילות .בעבר הטמינה נשר כמויות
גדולות מאוד של אבק כבשנים אשר הווה את מרבית הפסולת המוצקה.
בתחילת שנות ה 2000-התאפשרה החזרת אבק הכבשנים אל תוך
תהליך הייצור כחומר גלם לכבשנים עצמם וגם כתחליף לקלינקר .כעת
סך כמות הפסולת המוצקה עומדת על כ 2%-בהשוואה לשנת .2000

במפעלי נשר ברמלה ובחיפה משמשים המים בתהליך הייצור לצינון
האוויר במגדלי הקירור ,וכן להרטבת דרכים למניעת אבק ולצרכים
סניטרים .במפעל הר-טוב ,אשר קו הייצור בו הוא "חצי יבש" ,קיימת
צריכת מים גם בתהליך הייצור ,אך כל המים מתאדים.
עקב כך ,במפעלי נשר אין שפכים תעשייתיים אלא שפכים סניטריים
בלבד .שפכים אלו מועברים ומטופלים במערך הביוב העירוני.
צריכת מים
המעבר לקו יבש במפעל רמלה הביא לחיסכון אדיר במים .עם זאת
עדיין קיים שימוש מסוים במים בתהליך הייצור .על מנת לחסוך בצריכה
של מים שפירים בתהליכים אלו ,מקיימת נשר מגעים עם הרשויות
בנוגע לשימוש במים ממט"ש (מתקן טיפול בשפכים) איילון הנמצא
בסמוך למפעל נשר ברמלה .הקולחים (שפכים מטופלים) צפויים
לשמש כתחליף למים שפירים בתהליכי הייצור השונים.

צריכת מים
יחידותm3 :
¯‰ÏÓ
·ÂË≠¯‰
‰ÙÈÁ
Î¢‰Ò

מטייב קרקע —

Ecosoil

אבק הכבשנים של נשר עובר תהליך של ערבוב עם בוצת השפכים —
תוצר מתקן טיפול השפכים של בית שמש .התערובת עוברת פסטור
וקומפוסטציה ולאחר בדיקת איכות קפדנית נמכרת לחקלאים
ולמשתלות .מטייב הקרקע זכה לסיווג האיכות הגבוה ביותר
על פי הקריטריונים של הרשות להגנת הסביבה של ארצות הברית
(.)USEPA Class A

כמות אבק הכבשנים המועברת עבור ייצור Ecosoil

2007
434,430
220,000
28,500
682¨π30

2008
449,630
193,000
35,000
6∑∑¨630

יחידות :טון
¯‰ÏÓ
·ÂË≠¯‰

2007
3,093
1,737

2008
358
4,133

Î¢‰Ò

4¨830

4¨4π±
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השקעות כספיות בתחום איכות סביבה
מחויבותה של נשר לאיכות הסביבה באה לידי ביטוי גם בהשקעות
כספיות נרחבות .חברת נשר משקיעה בפיתוח ובאחזקה שוטפת,
בנושאי ניטור ,במניעת זיהום ,בניקיון ובטכנולוגיות סביבתיות.
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תחנת רכבת האוניברסיטה
באר שבע צפון
דני לזר אדריכלים
בהשתתפות אדריכלית דפנה מתוק
צוות תכנון  ºאירינה חרומוב ,שמעון יבגי ,יבגני בריק
צלם  ºדני מכליס
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מדדי ביצוע חברתיים

גישת ההנהלה בנושאים חברתיים
ההנהלה מייחסת חשיבות לנושאים חברתיים ופועלת לקידום הקשרים בין ההנהלה לעובדים ,מחזיקי
העניין והציבור הרחב .לשם כך מקדמת ההנהלה גישה פרואקטיבית בנושאים חברתיים הכוללים :בטיחות
במקום העבודה בדגש על עשייה מונעת במקום תגובה בדיעבד ,שיתוף הציבור ודיאלוג עם מחזיקי עניין
לטווח ארוך ,ופעילות קהילתית — חינוכית .כחלק ממערך הניהול אימצה נשר ב 2004-קוד אתי ומאז
היא פועלת לפיו .מדיניות החברה היא לא להפלות בהעסקה על בסיס גזע ,דת ,מין ,עמדות פוליטיות או
גורמים אחרים המעוגנים בחוק.
הנהלת נשר רואה בעובדיה מחזיקי עניין עיקריים ומנהלת איתם שיח מתמיד .מרבית העובדים בארגון
מיוצגים על ידי ארגוני עובדים .ועדי עובדים המאוגדים תחת ההסתדרות קיימים בכל מפעל.
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עובדים ומדיניות העסקה

הסמכות והדרכות

נשר מקדמת מדיניות העסקה הוגנת.

עובדי החברה עוברים הסמכות והדרכות מקצועיות שונות.

מרבית העובדים בתחום המלט מועסקים על פי הוראות הסכמים
קיבוציים .קיימים הסכמים קיבוציים כלליים החלים על כל עובדי
תחום המלט .בנוסף ,בכל מפעל קיימים ועדי עובדים המאוגדים תחת
הסתדרות העובדים .כ 80%-מהעובדים בארגון מיוצגים על ידי ארגוני
עובדים וחלים עליהם הסכמים קיבוציים מיוחדים המתחדשים אחת
לשנתיים-שלוש .מלבד העובדים המאוגדים ,תנאי עבודתם של יתר
העובדים נקבעו בחוזי עבודה אישיים.
זה למעלה מעשור שלא היו שביתות עבודה במפעלי נשר.

שעות הדרכה בממוצע לעובד
נשר חיפה
שנה
16
2003
35
2004
26
2005
29
2006
14
∑200
33
2008

נשר הר-טוב
66
149
95
72
57
95

נשר רמלה
31
56
64
67
27
48

קצב תחלופת העובדים בנשר הוא נמוך ועומד על כ 1%-בשנה.

זכויות אדם
במהלך השנה נרשם מקרה אחד של הטרדה מינית .התלונה טופלה לפי
הנוהל הנדרש ונבדקה .במקרה זה החשד הוזם.

ההדרכות לעובדים נעשות גם במסגרת הגישה הפרואקטיבית לבטיחות
המוטמעת במפעלי החברה .את הדרכות הבטיחות עוברים גם קבלני
העבודה בדומה לעובדי נשר.

בכל מפעל קיים ממונה הטרדה מינית ונערכות הכשרות על פי הנחיות
החקיקה בנושא.

˜ˆ· ˙ÍÂÓ ‡Â‰ ¯˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÙÂÏÁ
Æ‰˘· ±•≠Î ÏÚ „ÓÂÚÂ
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בטיחות — ערך ליבה
בשנת  2002נשר הציבה לעצמה יעד של פעילות שוטפת ללא פציעות,
תוך מחויבות מוחלטת למניעת תאונות עבודה.

בטיחות פעילה — תכנון מוקדם למשימה
על מנת לעמוד ביעד של "פעילות ללא פציעות" ,פיתחו בנשר תפיסה
פרואקטיבית בנושא הבטיחות ותאונות עבודה .הגישה הפרואקטיבית
לבטיחות פועלת למניעת תאונות ולא רק מגיבה להן .אחד הכלים
החשובים ביותר הוא שילוב של מימד הבטיחות בתכנון המשימה .לשם
כך קיימים נהלי הערכת סיכונים לזיהוי נקודות תורפה בטיחותיות
בסביבת העבודה לפני ביצוע משימה בשטח .ההערכה כוללת את כל
הגורמים בשרשרת הניהול והעבודה.
בנוסף לתכנון מוקדם ,שמטרתו למנוע תאונות ,קיים גם מנגנון לניתוח
אירועים עם נפגעים ואירועים של "כמעט ונפגע" (בהם אין פציעות או
נזקים הנראים לעין) .נשר מקיימת פעילות שוטפת בשטח .פעילות זו
מבוצעת על ידי מנהלים בכל הדרגות המסיירים בשטחי המפעלים ובודקים,
מאתרים ומחדדים מצבים המועדים להתפתח לכדי מפגע בטיחותי.
חשוב לדווח שנושא הבטיחות הינו ערך ליבה של החברה ונעשה מאמץ
פעיל ומתמיד להפיק לקחים ולשפר את דרכי המניעה וההתמודדות
עם סיכונים .האחראים לנושא הבטיחות הם ההנהלה והעובדים כאחד,
וקיימים מנגנוני בקרה ייעודים לנושא הבטיחות בדרגות ההנהלה
הבכירות .מידע נוסף ניתן למצוא בדוח הסביבתי לשנת .2006

˙‡‰„Â·Ú ˙ÂÂ
˘™‰„Â·Ú ˙ÂÂ‡˙ ¯ÂÚÈ
®‰„Â·Ú ÈÓÈ Ô„·Â‡© ‰Â‡˙ ÈÓÈ
˘™‰Â‡˙ ÈÓÈ ¯ÂÚÈ

2001
52

2002
44

744

692

˜˙Â„Â˜ ÈÂ‰ÈÊÏ ÌÈÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰ ÈÏ‰ ÌÈÓÈÈ
˙ÈÙÏ ‰„Â·Ú‰ ˙·È·Ò· ˙ÂÈ˙ÂÁÈË· ‰Ù¯Â
·ÏÎ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰Î¯Ú‰‰ ÆÁË˘· ‰ÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ
Æ‰„Â·Ú‰Â ÏÂ‰È‰ ˙¯˘¯˘· ÌÈÓ¯Â‚‰
ניתוח אירוע
מכל תאונה אפשר ללמוד כיצד ניתן למנוע את התאונה הבאה ולבחון
את ההתמודדות עם מצבים העלולים לגרום למפגע בטיחותי .זו הסיבה
שלאחר אירוע בטיחותי בו נגרמה פציעה או היה חשש לפציעה ,נעשה
ניתוח פנימי של האירוע בכדי להבין מה גרם לבעיה ואיך ניתן למנוע
את המקרה הבא.
לצורך הדגמה ,מוצג כאן ניתוח אירוע המבוסס על אירוע אמיתי:
המשימה:
פירוק וניקוי מתוכנן של מתקן .למרות שהמשימה תואמה מול כל
הגורמים הרלוונטיים במפעל ,נוצר בכל זאת עומס עבודה באזור
המתקן .כתוצאה מכך עובד צעד באזור שמוגדר כמסוכן ונפל.
תוצאות האירוע:
העובד נפצע ופונה לטיפול.

2003
28
2.7
499
41.8

2004
13
1.5
142
16.3

2005
33
2.1
574
7.1

2006
28
1.8
339
24.4

החל משנת  ,2005נתוני תאונות העבודה ואובדן ימי העבודה כוללים גם את התאונות שאירעו לעובדי קבלן ,בנוסף לתאונות שאירעו לעובדי החברה.
המידע כולל את נתוני שלושת מפעלי נשר ומטה החברה.
™ הנתונים כוללים את מטה החברה ,נתוני שלושת מפעלי נשר ואת נתוני תעשיית מוצרי נייר בע"מ.

∑200
32
1.9
358
23.1

2008
14
0.8
229
13.4

ניתוח שגיאות:
 ºאזורים מסוכנים היו מגודרים ושלט אזהרה היה תלוי ,אך לא
בצורה מספקת.
 ºכניסה לאזור מסוכן כחלק משגרת העבודה היומיומית ללא נקיטת
אמצעי זהירות.
 ºכניסת גורם שלא היה חלק מתכנון מוקדם של המשימה (כקבלן
משנה בנוסף לקבלן המשימה).
ניתוח הגורמים לתאונה:
 ºגורם ישיר :נפילה דרך פתח במשטח הליכה.
 ºגורמים תורמים :לחץ עבודה בשל תקלה במתקן סמוך.
 ºגורמי שורש :אי התייחסות ממושכת למפגע ªתחושת "לי זה לא יקרה".
כחלק מתהליך הפקת הלקחים לאחר האירוע ,נועד צוות בן  11עובדים
ומנהלים בכדי לנתח את המקרה וללמוד ממנו .בעקבות הניתוח סוכמו
וגובשו לקחים פרואקטיבים למניעת המקרה הבא ולגורמים הרלוונטיים
ניתנה אחריות לביצוע שינויים בנהלי העבודה.
הפקת לקחים פרואקטיבים ושינויים בפועל:
 ºשדרוג אמצעי האזהרה והגידור במתקנים דומים
 ºבתכנון מוקדם למשימה ,יש לוודא סופית מי הצוות המבצע ולכלול
את כולם בתדריך הבטיחות לקראת המשימה
 ºיישום המלצות סקר סיכונים לעבודה בגובה על ידי מנהלי אגפים
 ºאיתור מפגעים הקשורים בפוטנציאל נפילה מגובה על ידי הממונה
לבטיחות ונציגי אגפים
נשר מאמינה ששיתוף פעולה והנחלת חשיבות הבטיחות לכל אנשי
הצוות ,תקדמנה את החברה לקראת היעד של פעילות שוטפת ללא
פציעות ומחויבות מוחלטת למניעת פגיעה בבני אדם.

ביה¢ס לעבודה סוציאלית ע¢ש שפיצר סלאנט
והמרכז למעורבות חברתית ע¢ש דייכמן
אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב ,באר שבע
ורט אדריכלים
אדריכלית ראשית  ºרחל ורט
בשיתוף עם אקסלרוד גרובמן אדריכלים
אירית אקסלרוד ויאשה גרובמן
צלם  ºעמית גרון
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מדדי ביצוע מפעליים
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מפעל נשר רמלה
המפעל ברמלה הוא אחד ממפעלי המלט
הגדולים והמובילים בעולם מבחינת יכולת
ייצור ומבחינה טכנולוגית.

55
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נשר רמלה
למפעל הייצור ברמלה יכולת הייצור הגבוהה ביותר והוא כולל כיום שני
כבשנים ושבע טחנות מלט .במפעל מתבצעים ייצור קלינקר באמצעות
שני קווי ייצור "יבשים" ,טחינתו למלט ,אריזתו והפצתו .יעילות קווי ייצור
"יבשים" אלה הינה הגבוהה ביותר ביחס לטכנולוגיות ייצור אחרות.
המפעל נחשב לאחד הגדולים בעולם בתחום תעשיית המלט מבחינת
יכולת הייצור והשימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
נשר רמלה הוא המפעל השני שהקימה החברה בשנות החמישים
בכדי לתת מענה למדינה הקולטת גלי עלייה גדולים ונמצאת בתנופת
בנייה אדירה (המפעל הראשון בעיר נשר שבמפרץ חיפה איננו מפעיל
כבשנים מאז תחילת שנות ה .)2000-החל משנת  1995השקיעה נשר
למעלה מ 500-מיליון דולר בשיפור משמעותי של תשתיות הייצור
שלה במפעל ,במטרה להגביר ולייעל את תהליך הייצור ולהפוך אותו
לידידותי יותר לסביבה .במסגרת זו הוקם מערך של מאות מתקנים,
המצמצם את כמות חלקיקי האבק הנפלטים לכל אורך תהליך הייצור
ונבנו קווי ייצור חדישים .בנוסף להשקעות אלה הושקה בתחילת 2006
במפעל ברמלה טחנת מלט ורטיקלית הגדולה ומתקדמת מסוגה
בעולם ,שתאפשר הגדלת כושר הייצור תוך חיסכון באנרגיה ושמירה
על איכות הסביבה .במהלך  2009מתוכננת הפעלתה של תחנת כוח
שתופעל באמצעות גז טבעי.
מפעל נשר ברמלה משתרע על פני כ 550-דונם ,כולל מתקני אחסון
גדולים ,טחינה וכבשנים ,והוא בעל כושר ייצור של כ 4-מיליון טון
קלינקר וכ 5-מיליון טון מלט בשנה.
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מזהם (טונות בשנה)
˙Ô˜Á ˙ÂˆÂÓÁ
˙(SOx) ˙È¯ÙÂ‚ ˙ÂˆÂÓÁ
(PM) ÌÈ˜È˜ÏÁ

§©«¡ª

geem
halnkakmf
lnkakmf

)(NOx

VOC

2005
10,574
74
189
155

2006
10,010
90.3
150.6
154

2007
9,636
82
132
155

2008
9,738
™225
125.3
113

™ תלות בחומרי גלם

 

מדדים חברתיים
מספר עובדים2∑8 :
«¡« £

מפעל נשר רמלה זכה
בחמישה כוכבי יופי ביוזמת
תעשייה יפה בישראל יפה.

12

2008

·ÏÚÙÓ· ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÓÈ ±¥ ÂÓÈÈ˜˙‰ ≤∞∞∏ ÍÏ‰Ó
ÆÌÈ¯˜·Ó ±µ¨µ∞∞ ÂÚÈ‚‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·Â

23

2007

פעילות קהילתית בנשר רמלה בשנת 2008

21

2006

מזה  11שנים פועל מרכז מבקרים חינוכי באתר החברה ברמלה שמעניק לתלמידים ולקבוצות הזדמנות ללמוד על פעילות החברה ועל
נושאים הקשורים באיכות הסביבה .בפסח ,סוכות ,חנוכה ויום העצמאות נערכו סיורי משפחות לציבור הרחב שכללו פעילויות והדרכות
בנושאי איכות הסביבה וסיורים במפעל .במהלך  2008התקיימו  14ימים פתוחים במפעל ובמהלך השנה הגיעו  15,500מבקרים.

24

2005
8

2004

נשר רואה את עצמה חלק מהקהילה המקומית ברמלה ופועלת בשיתוף עם עיריית רמלה בהפעלת סדנאות ופעילויות עבור תלמידים
ומשפחות מקומיות .במהלך  2008נערכו הדרכות לאנשי סגל מבתי ספר מקומיים שכללו הרצאות מומחים על נושאי איכות הסביבה
וייצור מלט.

17

2003

במהלך שנת  2008נערכו שני מפגשים עם הקהילות הסובבות את המפעל לשם עדכון שוטף ולמתן תשובות לשאלות הציבור.
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מרכז המבקרים פתוח לקבוצות מאורגנות במהלך השנה ומשלב סיור באתרי המפעל .המרכז מציע הדרכה והסברים נרחבים על
תהליכי הייצור ועל הפעילות המתבצעת על ידי חברת נשר לשמירה על איכות הסביבה.
טלפון מרכז המבקרים08-9271430 :
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נשר הר≠טוב
מפעל הייצור בהר-טוב משמש הן לייצור קלינקר ,באמצעות קו ייצור
"חצי יבש" ,והן לטחינת הקלינקר למלט.
בשנת  1969רכשה נשר את מפעל המלט שמשון שבהר-טוב הנמצא ליד
בית שמש ,חידשה אותו והביאה אותו לכושר ייצור מלא.
מפעל נשר בהר-טוב משתרע על פני כ 325-דונם וכולל מתקני אחסון
גדולים ,טחינה וכבשן ,והוא בעל כושר ייצור של כ 650-אלף טון קלינקר
וכ 1-מיליון טון מלט בשנה.
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מזהם (טונות בשנה)
˙Ô˜Á ˙ÂˆÂÓÁ
˙(SOx) ˙È¯ÙÂ‚ ˙ÂˆÂÓÁ
(PM) ÌÈ˜È˜ÏÁ

§©«¡ª

geem
ikjagkj

)(NOx

™™2005
805
9
17

™ תלות בחומרי גלם
™™ כבשן פעל חלקית

 

במהלך  2009מתוכננת התייעלות תפעולית בטחנת מלט במפעל הר-טוב ,שתאפשר שיפור משמעותי באיכות המוצר וחיסכון של
כ 10%-בצריכת החשמל.

מדדים חברתיים
מספר עובדים63 :
«¡« £

מפעל הר-טוב זכה בדגל היופי ביוזמת
תעשייה יפה בישראל יפה.

2

2008

2006
1,801
™50-500
25.4

2007
1,353
180
29

™™2008
973
265
42

·≠∏∞∞≤ ±¨πµ∞ ÌÎÏ‰Ó· ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÓÈ ∂µ ÂÎ¯Ú
˙ÌÈÓÈ‰ ÍÏ‰Ó· ÆÏÚÙÓ· Â¯˜È· ¯ÂÊ‡· ¯ÙÒ È˙·Ó ÌÈ„ÈÓÏ
˙Ë˜‰Â ¯ÂÚÊÓÏ ‡„Ò ∫˙ÂÈÎÂÈÁ ˙Â‡„Ò ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÌÈÁÂ˙Ù‰
¯ÆÌÈ¯ÓÂÁ ÚÂÈ˘· ‡„ÒÂ ˜·‡ ˙ËÈÏÙ ÌÂˆÓˆÂ ¯ÂÚÊÓÏ ‡„Ò ¨˘Ú

6

2007

פעילות קהילתית בנשר הר≠טוב

5

2006

מנהל המפעל ,מנהל משאבי אנוש וצוות עובדים מהווים צוות קהילה ומובילים את הקשר עם הקהילה המקומית .מפעל נשר הר-טוב
ממשיך לפתוח את שעריו בפני הקהילה בבית שמש ובאזור .במהלך השנה עורך צוות הקהילה של נשר הר-טוב מפגשים עם נציגי
תושבים ,נציגי ציבור ומובילי דעה בכדי לקדם דיאלוג בין הנהלת החברה ונציגי הקהילה .ארבעה חברי הנהלת המפעל זכו בפרס
למצוינות בסך  10,000ש"ח לשנת  2007ותרמו את הסכום למלגות לרכישת ספרי לימוד לשנת הלימודים תשס"ט.

4

2005

4

2004

ב 2008-נערכו  65ימים פתוחים במהלכם  1950תלמידים מבתי ספר באזור ביקרו במפעל .במהלך הימים הפתוחים מתקיימות
סדנאות חינוכיות :סדנא למזעור והקטנת רעש ,סדנא למזעור וצמצום פליטת אבק וסדנא בשינוע חומרים.
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בנוסף לפעילות החינוכית בשיתוף עיריית בית שמש ובתי הספר היסודיים באזור ,תרם המפעל למוסדות רווחה ,עמותות ,ואוכלוסיות
בקהילה כדוגמת חלוקת תנורים לקשישי העיר ,מסיבות חגים לילדים ,הסעת תלמידי ביה"ס "ברנקו וייס" לאוניברסיטת ת"א במשך
כל שנת הלימודים ועוד.
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נשר חיפה
המפעל בחיפה משמש לטחינת מלט מקלינקר ,לאריזת מלט ולהפצתו.
בשנת  1923הוחל בהקמתו של מפעל נשר בחיפה .שנתיים מאוחר יותר,
באוקטובר  ,1925הופעל הכבשן הראשון ובדצמבר באותה השנה יוצר
שק המלט הראשון .היה זה מפעל המלט הראשון בישראל ובמזרח
התיכון כולו.
מפעל נשר בחיפה משתרע על פני כ 400-דונם ,כולל מתקני אחסון
וטחנות טחינה ,והוא בעל כושר טחינה של כ 2-מיליון טון מלט בשנה.
בשטח המפעל לא מופעל כבשן מלט ובמחצבות הצמודות לו בכרמל
לא מתבצעות עבודות חציבה.
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מזהם (טונות בשנה)
(PM) ÌÈ˜È˜ÏÁ

§©«¡ª

geem
jnnakhf

2005
8

2006
3.6

2007
3.9

2008
4.6

במהלך  2008התגלתה דליפה מצינור דלק ישן ששימש בעבר להובלת דלק מבז"ן לנשר .מרגע שהתגלתה הדליפה הנושא טופל
באופן מיידי .הטיפול בדליפה החל בסגירת צינור הדלק הישן ופינוי הקרקע המזוהמת .על מנת לעקוב ולבדוק שלא נגרם נזק
סביבתי ,הותקנו מכשירי מדידה לניטור איכות מי התהום באזור.

 

מדדים חברתיים
מספר עובדים42 :

Ì¯˙ ÔÎÂ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙È‡ÂÙ¯ ˙ÂˆÈÏ ÔÓÓÏ ¯ÊÚ ‰ÙÈÁ ¯˘
Æ‰ÏÈ‰˜· ˙Â‡È¯·‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈ˘ ˙Â‚È‰Ó Ë˜ÈÂ¯ÙÏ

«¡« £

∞ תאונות עבודה במפעל חיפה

2008

פעילות קהילתית בנשר חיפה
במהלך  2008תרם מפעל נשר חיפה לעמותות ,מוסדות ולרווחת תושבי הקהילות הקרובות למפעל במספר אירועים שונים :במסגרת
שיתוף פעולה עם איגוד הליצנים הרפואיים "שמחת הלב" ,עזר נשר חיפה לממן ליצנות רפואית מקומית ,בבית ספר בעיר נשר
השתתף המפעל בהקמת פינת משחקים וישיבה וגם תרם חומרי בנייה ,לבית אבות מקומי תרם המפעל תנורי אמבטיה בחורף,
וכן תרם לפרויקט מנהיגות נשים לקידום הבריאות בקהילה .בנוסף ,תרם המפעל כספים למצעד העדלאידע בנשר ,ונתן צדקת
קמחא דא פסחא.
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מפעל נשר רמלה

נמל תל אביב
בולבוסים ,ספסלי ישיבה
מייזליץ כסיף אדריכלים
ייצור  ºמילשטיין  GRCבע"מ
צלמת  ºדניאלה אורבין
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אינדקס
נושא

GRI
תוכן

דבר המנכ"ל
תיאור השפעות ,אתגרים והזדמנויות
פרופיל הארגון
שם הארגון
מוצרים ושירותים עיקריים
מבנה הארגון
מיקום מטה הארגון
המדינות בהן פועל הארגון
סוג הבעלות בארגון
שווקים בהם פועל הארגון
קנה המידה של הארגון
שינויים משמעותיים בארגון בתקופת הדיווח
פרסים שהוענקו לארגון בתקופת הדיווח
היקף הדוח
תקופת הדיווח
תאריך הדוח האחרון (במידה וקיים)
מחזור הדיווח
איש קשר
תהליך בחירת תוכן הדיווח
גבולות הדיווח
מגבלות תוכן הדוח
דיווח בקרב חברות בנות ושותפויות
טכניקה והבסיס לחישוב המידע
הסבר לסתירות מדוחות קודמים
שינויים משמעותיים מדוחות קודמים
טבלת GRI Index
מדיניות ופעילות הנעשית לבדיקה חיצונית של הדוח
מבנה ומערכות ניהול
מבנה הניהול בארגון
מעמד היו"ר
הרכב הדירקטוריון
מנגנוני משוב מבעלי מניות ועובדים

מראה≠מקום בפרוטוקול

GRI

עמוד

1.1
1.2

1
2-3, 8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

9
9
10-11
10
9
9
10
9, 31
4
57, 59

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

4
4
4
69
4, 20
4
4
4
4
4
4
64-67
4

4.1
4.2
4.3
4.4

11, 15
11
11
16
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אינדקס

GRI

נושא

תוכן

מראה≠מקום בפרוטוקול

הקשר בין הטבות להנהלה בכירה וביצועי החברה
פיקוח על ניגוד אינטרסים בהנהלה בכירה
בחינת הסמכות והמקצועיות בתהליך בחירת הנהלה בכירה
פיתוח פנימי של עקרונות ,ערכים וקודים להתנהלות החברה בנושאים כלכלים,
חברתיים וסביבתיים
פיקוח של ההנהלה הבכירה בנוגע לביצועים הכלכליים ,חברתיים וסביבתיים,
כולל סיכונים ,הזדמנויות ועמידה בדרישות החוק
תהליכי ביקורת להתנהלות ההנהלה הבכירה ,בייחוד בנוגע לביצועים כלכליים,
סביבתיים וחברתיים
מחויבות ליוזמות חיצוניות
האם עיקרון הזהירות המונעת נהוג בארגוןø
עקרונות ,תעודות או יוזמות חיצוניות אחרות שהארגון דוגל בהן או מקדם אותן
חברות באיגודי תעשייה
קשר עם מחזיקי עניין
רשימת מחזיקי העניין איתם פועל הארגון
הבסיס לזיהוי ובחירה במחזיקי העניין איתם פועל הארגון
התנהלות מול מחזיקי עניין — תדירות מפגשים ,סוגי ההתנהלות
נושאים עיקריים שהועלו על ידי מחזיקי עניין

4.5
4.6
4.7
4.8

14
16
11
7, 13-14

4.9

15

4.10

15

4.11
4.12
4.13

13, 28, 34 ,52
17
17

4.14
4.15
4.16
4.17

18
18
19
4, 20, 36-37

גישת ההנהלה
ביצועים כלכליים
סיכונים והזדמנויות עסקיות בנוגע לשינויי אקלים
סובסידיות ועזרה ממשלתית

EC1
EC2
EC4

GRI

עמוד

מדדי ביצוע כלכליים
30
2, 31, 51
31, 32, 41-42
31

מדדי ביצוע סביבתיים
גישת ההנהלה
חומרים
שימוש בחומרי גלם על פי משקל או נפח
שימוש בחומרים ממוחזרים
אנרגיה
צריכת אנרגיה ישירה
צריכת אנרגיה עקיפה
כמות האנרגיה שנחסכה באמצעות התייעלות

34
EN1
EN2

2, 35, 45, 56, 58, 60
2, 35, 37, 45, 56, 58, 60

EN3
EN4
EN5

2, 35, 38, 56, 58, 60
2, 35, 38, 56, 58, 60
38, 42
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אינדקס

GRI

נושא

תוכן

מראה≠מקום בפרוטוקול

יוזמות להתייעלות אנרגטית
מים
סה"כ צריכת מים
מגוון המינים
מיקום וגודל השטח הצמוד לשמורות טבע או אזורים רגישים
השפעות עיקריות על מגוון המינים ושטחים מוגנים
תוכניות עתידיות לשיקום
שטח שהופר או שוקם
פליטת שפכים ופסולת
פליטת גזי חממה
יוזמות להפחתת גזי חממה
פליטת מזהמי אוויר NO, SO
שפכים
פסולת מוצקה ושיטות טיפול
מוצרים ושירותים
יוזמות למיתון ההשפעות הסביבתיות של מוצריםØשירותים
עמידה בדרישות החוק (כולל קנסות)
השקעות כלכליות באיכות הסביבה

™

GRI

עמוד

EN6

43-44

EN8

35, 47

EN11
EN12
EN14
MM1

46
45-46
45-46
46

EN16
EN18
EN20
EN21
EN22

2, 35, 41
3, 40-44
35, 39, 57, 59, 61
47
4, 47

EN26
EN28
EN30

23-27
17
48

ÌÈÈ˙¯·Á ÚÂˆÈ· È„„Ó
גישת ההנהלה
נהלי עבודה ועבודה הוגנת
מספר שביתות
שיעור פציעות ותמותה ,בריאות תעסוקתית ואובדן ימי עבודה
ממוצע שעות ההדרכה לעובד
זכויות אדם
מספר מקרי אפליית עובדים
זכות ההתאגדות והסכמים קיבוציים
קהילה
עמידה בדרישות החוק (כולל קנסות)
אחריות מוצר
מידע ותיוג של המוצר
עמידה בדרישות החוק (כולל קנסות)

™

™

מדדים מתוך הנספח המגזרי לכרייה ומתכות ( )Sector Supplemnet for Mining and Metalsשל ה.GRI-

50
MM4
LA7
LA10

51
52, 57, 59, 61
51

HR4
HR5

51
51

SO8

17

PR3
PR9

28
17
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G3 Profile
Disclosures
Output

Report on:
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4, 4.14-4.15

Not Required
G3 Management
Approach
Disclosures
Output

G3 Performance
Indicators &
Sector Supplement
Performance
Indicators
Output

Report on a minimum of 10
Performance Indicators,
including at least one from
each of: Economic, Social
and Environmental.

C+ B

B+ A

Report on all criteria listed
for Level C plus:
1.2
3.9, 3.13
4.5-4.13, 4.16-4.17

Management Approach
Disclosures for each
Indicator Category

Report on a minimum of 20
Performance Indicators,
including at least one from
each of Economic,
Environmental, Human
Rights, Labor, Society, and
Product Responsibility.

טבלת רמת הדיווח
A+

Same as Requirement
for Level B

Management Approach
Disclosures for each
Indicator Category

Report on each core G3 and
Sector Supplement* indicator
with due regard to the
Materiality Principle by
either: a) reporting on the
indicator or b) explaining
the reason for its omission.

Report Externally Assured

C

Report Externally Assured

Report Application Level

Report Externally Assured

Standard Disclosures

GRI≠ב
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צמחייה מאזור מחצבת נשר ברמלה מוטבעת בחומר מליטה
פיליפ בולקיה - 2009 ,היצירה מוצגת במבואה בבית נשר

איש קשר
דר' עזריאל פילרסדורף
מנהל איכות סביבה
טלפון073-2911559 :
פקס073-2911141 :
דוא"לapill@nesher.co.il :
כתובת :החזון  ,2ת.ד ,166 .רמלה 72101

דיווח  -ייעוץ ,ליווי והכנה:
אסיף אסטרטגיות בע"מ
עיצוב החוברת:
סנדרה שקל

