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דבר ההנהלה
בימים אלו מתמודדת מדינת ישראל עם תמורות בינלאומיות חסרות תקדים – בעוד מדינות שכנות סביבנו נתונות בעיצומן של מהפכות 
חברתיות ופוליטיות, מתעוררת הכלכלה העולמית למציאות של משאבים טבעיים מוגבלים. מחירי חומרי גלם ואנרגיה שבחמש השנים 
האחרונות חרגו מכל תחזית וממוצע ארוך טווח. לא מעט מחוסר השקט החברתי במדינות מפותחות ומהמהפכות הפוליטיות במדינות 

חלשות יותר, נובע מהלחץ הגובר על משאבים טבעיים והכלכלה העולמית.

במציאות כזאת, ישנה חשיבות עליונה לתרומתה של תעשייה מקומית חיונית לשימור החוסן הלאומי, הכלכלי והחברתי. המלט, מוצר היסוד 
למגוון רחב של חומרי בנייה ותשתיות, הוא שני רק למים כמוצר המופק מן הטבע בכמות ובזמינות הנדרשת למשק מודרני. על-כן, נשמרת 

יכולת ייצור מקומית של מלט בכל המדינות המפותחות. במציאות הגיאו-פוליטית הישראלית ישנה ליכולת ייצור מקומית משנה חשיבות. 
אנו רואים בנשר, יצרנית המלט הישראלית, חלק מהבטחת חוסנה של מדינת ישראל. את דוח הקיימות התאגידי אותו אנו מפרסמים מדי 

שנתיים, אנו מגישים לאור תמונת מצב זאת – מחובתינו כתעשיית-תשתית ישראלית לעדכן את כלל מחזיקי העניין, בארץ ובעולם ביכולותינו, 
בהשקעותינו ובביצועים שלנו, מעבר לדרישות החוק היבש.

עד לפני מספר שנים, נהוג היה לחשוב שיכולת תעשייתית, במיוחד ב”תעשייה הכבדה”, עומדת בסתירה לאיכות סביבה. אולם, במהלך 
שני העשורים האחרונים בהם נשר עומדת בקו הראשון של ביצועים סביבתיים ותעשייתיים בעולם, הוכיחה החברה כי עצם היותה תשתית 

תעשייתית חיונית איננו מפחית ממחוייבותה לסביבה. כך לדוגמא, השלמנו בשנה האחרונה את תוכנית ההשקעות הרב-שנתית שהביאה 
אותנו למוכנות מלאה לקראת החלת חוק אוויר נקי בישראל. נשר הייתה בין הראשונות בתעשייה לקבל על עצמה מחוייבות כזאת ובין 

הראשונות ליישמה.

מקור היכולת של נשר לפעול מעבר לדרישות החוק נובע מתפישה ניהולית בה אנו נוקטים – אמות המידה לפעילותה של נשר בתחום 
הסביבתי איננו החוק הנוכחי במדינת ישראל בלבד. עיקר אמות המידה נגזרות ממדדים בינלאומיים לביצועים של תעשיית המלט במדינות 

 World Business Council של הארגון הבינלאומית )Cement Initiative( ”המפותחות ומעורבות לאורך שנים של החברה ב”יוזמת המלט
for Sustainable Development. מדדים אלו מאפשרים לנו לנהל חברה שעומדת בחזית הטכנולוגיה והביצועים הסביבתיים.

גישה פרו-אקטיבית קיימת בכל נדבך של תהליכי קבלת ההחלטות בנשר, וגם בהקשר החברתי. מעטים יודעים כי בעוד מחירי הדירות עלו 
בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, מחירי המלט לא עלו כמעט חמש שנים. כל זאת בתקופה שבה שמחירי האנרגיה, מרכיב משמעותי ביותר 
בעלות הייצור, האמירו לרמה חסרת תקדים. העלייה במחירי הדירות איננה מושפעת משמעותית ממחיר המלט, היות והמלט מהווה רק 1.5% 

ממחיר המכירה של דירה לצרכן. על כך תוכלו לקרוא בעמודים 19-20. 

אין ביכולתה של נשר לפתור בכוחות עצמה את האתגרים האיזוריים או החברתיים של מדינת ישראל. אולם, ביכולתה, ואף מחובתה, להוות 
“אזרח תעשייתי” אחראי שייטול חלק בהבטחת חוסנה של המדינה וכלכלתה, כמעסיק אחראי, כייצרן מוביל ויעיל וכתעשייה מצטיינת 

בביצועיה הסביבתיים והחברתיים. דיון פתוח וענייני עם כלל מחזיקי העניין, חיוני להמשך פעילותנו – דוח זה מוגש לכם, מחזיקי העניין, 
במסגרת זאת. אנו תקווה לקבל את התייחסותכם והשקפתכם בנוגע לנתונים המופיעים בו, בהקדם האפשרי.

אמנון דותן, יו"רמשה קפלינסקי, מנכ"ל
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תמונת מצב 2012תאריך היעדיעדתחום

תרבות ארגונית

הטמעת	מערכת	ניהול	סביבתית	ISO 14001 מערכות ניהול ובקרה
היעד	הושג.	למפעל	נשר	רמלה	הוענק	תו	יהלום	2009בכל	מפעלי	נשר	בעלי	כבשנים	לייצור	קלינקר

ממכון	התקנים	הישראלי	לשנת	2012.

ISO 14001	תקן	הטמעת
היעד	הושג2011במפעל	נשר	בחיפה	

 הצבת	יעדים	רבעוניים	)פנימיים(	בנושא	
הושלם	במסגרת	עמידה	בתקן	ה-	2009ISO 14001איכות	סביבה	במפעל	רמלה

הטמעה	של	מערכת	ניהול
	היעד	הושג2003לבקרת	איכות,	ISO 9000,	בכל	מפעלי	נשר

הטמעה	של	מערכת	ניהול	בטיחות	וגהות,	ת"י	
2007:	18001,	במפעל	נשר	ברמלה	ובמפעל	

הר-טוב.
היעד	הושג2009

 הטמעה	של	מערכת	ניהול	בטיחות	וגהות,		
היעד	הושג2011ת"י	2007:	18001,	במפעל	בחיפה

 העמקת	השקיפות	הציבורית	
מתמשךוהרחבת	הדיווח	הסביבתי	והחברתי	

פירסום	נתונים	כמותיים	בדוח	אחריות	תאגידית	
החמישי	ומדי	חודש	באתר	האינטרנט.	דיווח	

.PRTR	-ה	חוק	דרישות	פי	על	מפורט	סביבתי

מחוייבות ואחריות סביבתית

ביצוע	פרוייקטים	לצמצום	פליטות	גזי	חממה.	מתמשךהפחתת	פליטות	גזי	חממהאנרגיה ושינויי אקלים
נרשם	פרוייקט	אחד	באו"ם.

הגברת	הניצול	של	תחליפי	דלק	כמקורות	
אנרגיה	חלופיים	לדלקים	מאובנים	עד	לכ-	20% 

מתמהיל	הדלקים
2015

דלקים	חלופיים:	1.4%	בלבד.	
בשל	עיכובים	בהקמת	מפעל	RDF	באתר	חיריה	

טרם	החל	שימוש	נרחב	יותר	ב-	RDF	בנשר.	
)נגרם	עיכוב	ביישום	הפרוייקט	מסיבות	שאינן	

תלוית	בנשר(.

הגברת	השימוש	בחשמל	המיוצר	בתחנות	כח	
2010הפועלות	באמצעות	גז	טבעי

 במהלך	2012	לא	הוזרם	גז	טבעי	בשל	
המצב	הפוליטי	במצרים	וטרם	הזרמת	הגז	

ממאגר	תמר.

 השתתפות	ודיווח	במנגנון	הוולנטרי	לדיווח	
2010-2011פליטות	גזי	חממה	)ישראל(

נשר	מדווחת	מאז	הקמת	המנגנון	)3	שנים(	ואף	
משתתפת	בשיח	המתקיים	בין	המשרד	להגנת	

הסביבה	ומחזיקי	העניין.

יעדים והישגים

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved
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תמונת מצב 2012תאריך היעדיעדתחום

מחוייבות ואחריות סביבתית

איכות אוויר

שדרוג	ארובות	ומערכות	הניטור

התהליך	הושלם	במפעל	רמלה2012

 יעד	חדש:	2014
ניטור	רציף	בהר	טוב	למזהמים	העיקריים

)NOx(	חנקן	תחמוצות	פליטות	הפחתת

 20%-25% 
ב-2010

 40%-45% 
ב-2012

התקנת	מערכות	SNCR	והפעלתן	בכבשני	
מפעל	נשר	רמלה.	ירידה	של	18%	בפליטות	

תחמוצות	החנקן	לטון	קלינקר	בהשוואה	
לממוצע	רב	שנתי	בשנת	2010	ושל	כ-35% 

בשנת	2012.	

 הקמת	מערכת	להפחתת	פליטות	2015
במפעל	הר	טוב

התקבל	היתר	פליטה	עבור	מפעל	הר	טוב.	היתר	2012עמידה	בדרישות	חוק	אוויר	נקי
הפליטה	עבור	מפעל	רמלה	צפוי	להתקבל	ב-	2014.

ניהול משאבים בר קיימא 
 sustainable material(

managment( ואקולוגיה 
תעשייתית

 מובילות	ביישום	תהליכים	מיטביים	
מתמשךלשימוש	בחומרי	גלם	חלופיים

חומרי	גלם	חלופיים:	14.6%
 שמירה	על	מובילות	מול	אמות	מידה	

בינלאומיות	בשימוש	בחומרי	גלם	חלופיים

במהלך	2013	צפוי	להתבצע	ניתוח	מחזור	חיים	2013ביצוע	ניתוח	מחזור	חיים	)LCA(	למוצרים
עבור	סוגי	מלט	שונים	המיוצרים	על	ידי	נשר.

 ניצול	פסולות	קיימות	ושימוש	בפסולת	
מתמשךבניין	כחומר	לתשתיות

במהלך	2012	הושבו	למעלה	מ-	100,000	טון	
של	פסולות	קיימות	במפעל	רמלה	לשימוש	חוזר	

בתוך	תהליך	ייצור	המלט

 נשר	מפקידה	כספים	לקרן	לשיקום	מתמשךתוכנית	לשיקום	מחצבות
מחצבות	בקרן	שהוקמה	לכך	על	פי	חוק.

כימות	והפחתה	של	כמויות	הפסולת	במפעלי	פסולת
2010נשר

 	הסתיים	תהליך	מיפוי	וכימות	הפסולת	
 במפעל	רמלה	ובמפעל	הר	טוב.	

במפעל	נשר	בחיפה	החל	תהליך	הכימות.

2013צימצום	צריכת	מים	שפיריםמים
 יעשה	שימוש	במים	מליחים	מתחנת	הכח	

 של	משאב,	כחלופה	לשימוש	במים	שפירים
	במפעל	נשר	ברמלה

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

Start achieved

יעדים והישגים
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תמונת מצב 2012תאריך היעדיעדתחום

מחוייבות ואחריות חברתית

 פעילות	שוטפת	נטולת	פציעות	ומחוייבות	בטיחות וגהות
 במהלך	2011	ארעו	2	תאונות	חמורות	מתמשךמוחלטת	למניעת	פגיעה	בבני	אדם

אשר	גבו	את	חייהם	של	שני	עובדי	נשר.

2012העלאת	התנדבות	עובדים	מעורבות בקהילה
23%	בשנת	2012

יעד	מעודכן:	התנדבות	של	30%	מעובדי	החברה	
ופעילות	בקהילה	עד	שנת	2015.

 בנית	תכנית	מעורבות	חברתית	ארוכת–טווח	
מתמשך2012לשלושת	מפעלי	החברה

 יצירת	דיאלוג	מתמשך	ומעמיק	
 עם	מחזיקי	עניין	של	החברה:	עובדים,	קהילה,	

ארגונים	חברתיים,	סביבתיים	ומקצועיים
מתמשך

Start DONE

Start achieved

Start achieved

Start achieved

יעדים והישגים
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ייעוד נשר
להיות אבן יסוד בתעשיית הבנייה,
העניין: בעלי  לכל  ערך  יצירת  תוך 
לקוחות, עובדים, ספקים ובעלי מניות

פרק

2
חוסן ארגוני

חברת “נשר מפעלי מלט ישראליים בע”מ”, בין החברות הוותיקות ביותר במשק הישראלי. 

ההשקעות הכלכליות הנדרשות בעת הקמת מפעלי מלט, אופי המוצר, חומרי הגלם ופעילות ענף הבנייה, 
מחייבים תרבות ארגונית המדגישה ראיה 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 ראיה ארוכת השנים לשים דגש על מצוינות ומקצועיות תפעולית.
טכנולוגיות ונהלי תפעול חדשים מוטמעים בחברה רק לאחר בדיקות מקיפות וניסויים בשיתוף הרשויות 

הרלוונטיות.

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.

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.

טל
ה 

פנ
 ד

ם:
לו

צי
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פרופיל החברה
נשר הינה יצרנית המלט היחידה בישראל ומספקת את רוב צריכת 
המלט לשוק הישראלי ולשוק הפלסטיני. שוק היעד של נשר כולל 
שני סוגי לקוחות עיקריים: לקוחות תעשייתיים – יצרנים היוצקים 

בטון מובא באתר הבנייה ויצרנים בתעשיות מוצרי הבטון; ולקוחות 
עסקיים אשר כוללים סיטונאים וקבלנים.

חברת נשר נמצאת בבעלות מלאה של חברת משאב. החל מיולי 2012 הבעלים של 
משאב הינם שתי חברות בינלאומיות גדולות שבחרו להשקיע בישראל דווקא בתקופות 
קשות. CRH קונצרן רב לאומי שבסיסו באירלנד והוא מהמובילים בעולם בייצור ושיווק 

מוצרי בנייה, שרכש 25% בשנת 2001 ו-Access Industries שרכשה את השליטה בכלל 
תעשיות ב- 2012 ומחזיקה 75%. 

במהלך שנות פעילותה ייצרה נשר למעלה מ- 150 מיליון טון מלט, זאת בעזרת עובדי 
החברה המונים כיום 521 איש ובאמצעות שלושה אתרים הממוקמים בנשר, בהר-טוב 

)בית שמש( וברמלה. כל מערך הייצור של נשר נמצא בישראל. מפעל נשר ברמלה הוא 
אחד מאתרי היצור הגדולים והמובילים בעולם. 

בשנות התשעים, על רקע העלייה הגדולה, עשתה החברה קפיצת מדרגה והשקיעה 
מאות מיליוני דולרים במטרה לספק את צרכי השוק המקומי )שהיו אף גבוהים 

ממה שיכולה החברה לספק היום(. ההשקעה בקווי 
היצור החדשים הביאה את נשר לקדמת הטכנולוגיה 

במונחים בינלאומיים, הן בהיבטים תהליכיים והן 
בהיבטים של איכות הסביבה.

נשר רואה עצמה כחברה מובילה בתעשייה 
הישראלית בתפישת השירות ללקוח, באיכות מוצריה, 
בטכנולוגיות אותן היא מפעילה ובמחויבותה לסביבה.

כחלק מהאסטרטגיה העסקית, הציבה נשר לעצמה 
מספר יעדים עיקריים: 

המשך מיצוב מעמדה של נשר כספק מרכזי בתחום 
המלט; שמירה על איכות המוצר; שמירה מתמדת 

על תקני איכות הסביבה; כניסה לשווקים של טיפול 
בפסולת ומיחזור לניצול אשפה עירונית ותעשייתית 
ממויינת וחומרים אחרים כתחליפי אנרגיה; ושימור 

יכולת אספקת מלט על ידי נשר במענה לגידול 
בביקושים, שמירה על חוסן פיננסי ורווחיות יציבה.

חיפה

הר טוב

רמלה

ייצור מלט  טון

בשנת 2012 ייצרה חברת נשר כ- 5.9 מיליון טון מלט.
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מבנה החברה

לחברת נשר דירקטוריון המורכב מ- 8 חברים, 2 נציגים מקונצרן CRH ו- 6 נציגים מכלל 
תעשיות בע”מ. יושב ראש הדירקטוריון נבחר מקרב חברי הדירקטוריון. יושב ראש הדירקטוריון 

הוא נציג הבעלים ומעורב בפעילות החברה, יתר הדירקטורים הם נציגי הבעלים שאינם נושאים 
בתפקידים ניהוליים בחברה.

חברי הדירקטוריון אחראים על מינוי מנכ”ל לחברה, שאינו חבר בדירקטוריון.

מטה החברה, ממוקם ברמלה וכולל 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.

חזון נשר

 אנו חברה מובילה בעלת מסורת ומוניטין, המספקת את מרבית הצמנט בשוק, 
ומהווה מופת לקיום בצוותא של תעשייה, סביבה וקהילה.

 את אחיזתנו בשוק אנו מבססים על נאמנות לקוחותינו, הנהנים ממוצרים 
ושרותים בזמינות ואיכות הגבוהים ביותר בתחום. 

 עוצמתנו טמונה בעובדינו – אותם אנו מחזקים ומטפחים, על מנת 
לשמר את מחוייבותם לדרך, ובמחויבותנו לשיפור טכנולוגי מתמיד.

 אנו מקיימים את מעמדנו בשוק תחרותי, ומפתחים 
מוצרי בנייה ואיכות סביבה הסינרגטיים לתעשיית הליבה.

מבנה 
הדירקטוריון

הנהלה
בכירה

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. 
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חברות קשורות:

מועצת
המנהלים

נשר
רמלה

נשר
הרטוב

נשר
חיפה

מזכיר
החברה

מבקר 
הפנים

מנכ”ל

חטיבת
הכספים

נכסים
ומחשוב

איכות
הסביבה

חטיבת
תפעול

חטיבת
מסחר

חטיבת
משאבי
אנוש

חטיבת
מו”פ

וטכנולוגיה

חטיבת
כלכלה
ופיתוח
עסקי

יעלים
בע”מ

אב-של
השקעות 

ומסחר

מ.פ.
מחצבים 

ושיש

נשר
איכות
סביבה
)1997(

תעשיית
מוצרי נייר

נשר סחר
בע”מ

תעבורה
אחזקות

אריזות
יצירה

חטיבת
מכירות
וקשרי

לקוחות

 מבנה 
ארגוני



ני
גו

אר
סן 

חו
 | 

2 
ק

פר
  

נשר דוח אחריות תאגידית 2012

13

חברות קשורות
חברת נשר איכות סביבה הוקמה בשנת 1997 במטרה 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 1952 הקימה 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. 

חברה מובילה בתחום אריזות ושקיות  נייר מעוצבות. החברה מספקת את כל השלבים בתהליך ייצור אריזות, 
החל מעיצוב אריזות ועד לדפוס וייצור. מוצרי האריזה נמכרים בקטגוריות שונות בתחום הקמעונאות: ביגוד, 

קוסמטיקה, הנעלה, מוצרים לבית ועוד.

החברה עוסקת בתחום הפקת גיר טהור )קלציום קרבונט(. לחברה שני מרבצי אבן גיר לבנה באיכות גבוהה. 
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 1994 על בסיס פעילות  קואופרטיב “יעל” שהוקם ע”י 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 
ומיידי עפ”י צרכי הלקוחות.

תעשיות מוצרי 
נייר בע”מ

אריזות 
יצירה בע”מ

מ.פ. מחצבים 
ושיש בע”מ

תעבורה 
אחזקות בע”מ

יעלים הובלות 
בע”מ

נשר איכות סביבה 
)1997( בע”מ

פריסת עובדים 
בחברת נשר 2012

יחידת תמיכה מרכזית

חיפה

רמלה

מטה

הרטוב

32

44

269

69

61

ללא חברות קשורות

http://www.taavura.co.il/
http://www.taavura.co.il/
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מערך ניהול, אחריות וביקורת
נשר משקיעה משאבים רבים על מנת לעמוד באופן מלא בדרישות החוק. מעבר לכך, אימצה עקרונות מתקדמים 

של ארגונים בינלאומיים בתעשיית המלט באופן  וולנטארי תוך ראיה ארוכת טווח של מגמות סביבתיות. תהליך של 
הערכת וניהול סיכונים מתבצע בחברה על בסיס קבוע, על ידי ביקורת פנימית ומדיניות ברורה החלה על כל אתרי 

הייצור של נשר. 
בשנת 2011 ובשנת 2012 עמדה נשר בכל תקנות ודרישות החוק בנוגע להיבטים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים. 

נשר לא חויבה בקנסות או בהיטלים אחרים הנובעים כתוצאה מאי ציות או אי עמידה בדרישות החוק. 

בשנת 2004 אימצה נשר קוד אתי ומאז היא פועלת לפיו.  במהלך שנת 2011 עודכן הקוד האתי והוא כולל 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.

הקבוצה מאמינה כי נורמות של אמינות, הגינות, מקצועיות, יושרה, כיבוד הוראות הדין, מניעת שחיתות, שמירה 
על חיי אדם, שמירה על כבוד האדם, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית 

ותרומה לקהילה בה הקבוצה פועלת הינן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית של הקבוצה 
וקשריה של הקבוצה עם בעלי העניין.

מטרת הקוד האתי  הינה לעגן בכתובים את ערכי היסוד על פיהם, בין היתר, פועלת הקבוצה במערך של כללי 
התנהגות מחייבים לנושאי המשרה בה, למנהליה ולכלל עובדיה.

הקוד האתי המלא של חברת נשר ניתן לקריאה באתר האינטרנט של החברה 

להרחבה בנושא מניעת שחיתות ראו עמוד 16.

נשר החלה בשנת 2009 תהליך של ניסוח ואימוץ סט של ערכים, אשר גובשו בקרב קבוצה של 100 מנהלים, מרמת 
מנהל צוות ועד המנכ”ל.

ערכים אלו מייצגים את האמונות והנחות היסוד המנחים את התנהגות כלל העובדים, ומהווים כלי ניהולי להטמעת 
החזון ועיצוב התרבות הארגונית. נוסף על כך, ערכים אלה משמשים כ”מצפן ארגוני” המסייע לעובדי החברה 

בקבלת החלטות במצבים בהם אין נהלים כתובים. ערכים אלו מוטמעים כחלק מהקוד האתי של נשר.

כחלק מהתרבות הארגונית בנשר, 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. 50% מהבונוס הינו מוטה יעדים האישיים, הנקבעים בהתאם לתפקידו בחברה, וכוללים בין 

היתר נושאים סביבתיים וחברתיים. 

עומדים בדרישות החוק

מחויבים לקוד האתי
ולמניעת שחיתות

ערכי החברה

הטבות להנהלה בכירה – 
בהתאם לביצועים

מחוייבות לדרך
אנו מחויבים לדרכו של 

הארגון בהשגת מטרותיו 
ופועלים בנאמנות לעמידה 

ביעדי הארגון

http://www.nesher.co.il/envir_KodEti.htm
http://www.nesher.co.il/envir_KodEti.htm
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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 ISO ואחרים.

מערכות ניהול מקיפות

 החל משנת 2011, כל אתרי הייצור של נשר מוסמכים לתקני: תקני ISO 9000, ISO 14001 ותקן בטיחות, ת”י 18001:2007.
הרחבה בנושא ניתן לקרוא בעמוד 17 בדוח אחריות תאגידית של נשר לשנת 2010

מכון התקנים הישראלי העניק את תו יהלום למפעל נשר ברמלה לשנת 2012. התו מוענק לארגונים בעלי שבעה תווי איכות ומעלה. למפעל נשר 
 רמלה תקני איכות בתחומי: איכות, בטיחות, איכות סביבה, אנרגיה, בטיחות בתעבורה, תו תקן ותו ירוק למוצר. 

הרחבה בנוגע לתו יהלום ניתן למצוא באתר מכון התקנים

20082009201020112012

ISO 1400112233

ISO 90003 3333

02233 ת"י 2007: 18001

אתרי נשר בהם קיימות מערכות ניהול ובקרה

קיום מפגשים בין מנהל תחום איכות הסביבה לבין יושב ראש הדירקטוריון עדכון חודשי עם יושב ראש הדירקטוריון

קיום מפגשים בין מנהל תחום איכות הסביבה לבין המנכ"ל, לצורך דיווח שוטף.עדכון חודשי

פורום איכות סביבה
פגישה רבעונית בהנהלת המנכ”ל ובהשתתפות סמנכ”לים, יועצים חיצוניים, מנהלי מפעלים, 

מנהלי איכות הסביבה של אתרי הייצור ובעלי תפקידים רלוונטיים נוספים.

דיווח שנתי בנושא איכות הסביבה הנערך על ידי מנהל תחום איכות הסביבה ומועבר לחברת CRH.סקר הנהלה סביבתי

המערך הניהולי בנשר בנוי כך שבנושאים סביבתיים, ביצועים חברתיים וכלכליים, האחריות שיפור מתמיד בניהול
מושרשת בתרבות הארגונית והניהולית של החברה.

תוכןתדירות

דוח ייצור ואיכות מופץ מידי שבוע להנהלת החברה ולגורמי מטה.שבועי

ישיבת הנהלה הדנה בכל נושא רלוונטי בתחום הייצור, איכות הסביבה, הבטיחות, הקהילה וכל נושא אשר דורש טיפול.דו שבועי

חודשי
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.חודשי

סמנכ”ל הכספים, מנהל מפעל, חשבת החברה וחשב המפעל, דנים בנושא הביצועים הכלכליים של מפעל רמלה.חודשי

ישיבת דירקטוריון הדנה במכלול פעילויות החברה, כולל הנושא הסביבתי.רבעוני

ישיבת הנהלה בכירה הדנה בביצועים התפעוליים, הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים ברמת המפעלים וברמת החברה.רבעוני

פורום בטיחות מקיים ישיבות מדי רבעון בהשתתפות  מנכ”ל נשר, מנהלי מפעלים, סמנכ”ל תפעול וסמנכ”ל משאבי אנוש.רבעוני

בנוסף על מערך הניהול הכללי, מתבצע מעקב בנושא איכות הסביבה באופן ייעודי.

http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2010.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2010.pdf
http://www.sii.org.il/44-4987-he/SII.aspx?pos=19 
http://www.sii.org.il/44-4987-he/SII.aspx?pos=19 
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2010.pdf
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מערך מקיף של משובים וביקורת

יצירת מנגנוני פיקוח ובקרה

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. 

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 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.

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 reports(. הדוחות 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.

בשנת 2010 ערך מבקר הפנים של נשר ביקורת בנושא איכות סביבה ובטיחות במפעל רמלה. בעקבות הביקורת נערכו תיקונים והוכנה תוכנית 
עבודה. המלצת יו”ר ועדת הביקורת היתה לערוך ביקורות דומות במפעלי החברה בהרטוב ובחיפה. המלצות אלו יושמו, ובמהלך תקופת הדיווח, 

2011-2012,  נערכו ביקורות דומות במפעלים נשר הר-טוב ונשר חיפה. המבקר ערך ביקורת מקיפה בנוגע לעמידת המפעל במכלול נושאים בתחום 
איכות הסביבה, כולל: דרישות רגולוטוריות, תקני ISO, תקנים פניימים, הדרכת עובדים ומוכנות המפעל למקרי חרום. לקראת סוף 2012 נערכה 

ביקורת של מבקר החברה לבדיקת היישום בפועל.

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.

כמו כן, קיים ‘קו חם’ לעובדים של ועדת האתיקה. עובדים מוזמנים לפנות דרכו )באופן אנונימי( או 
ישירות למבקר הפנים של החברה שהינו חיצוני לחברה ולדווח על הפרות הקוד האתי ובנושאים נוספים.

ביקורת פנים

ביקורת חוץ

בנשר קיימים מספר מנגנוני בקרה ובכלל זה ועדת ביקורת וממוני אכיפה פנימיים, העוסקים במכלול היבטים כלכליים, חברתיים 
וסביבתיים דוגמת הגבליים עסקיים ואיכות סביבה. נשר, אשר מוחזקת על-ידי חברת כלל תעשיות בע”מ, מקיימת את חוקי 

החברות הציבוריות בישראל ואת דרישות הרשויות והחקיקה בנוגע למניעת ניגודי עניינים של בעלי העניין בחברה. 

הגבלים עסקיים
נשר מחויבת לעקרונות התחרות החופשית וההוגנת. חוק ההגבלים העסקיים משקף את 
התפיסה, לה שותפה החברה, כי בשוק המאופיין בתחרות כנה ונמרצת, ישגשגו החברות 

החדשניות והיעילות ביותר, משאבים נדירים ינותבו לשימוש הטוב ביותר שלהם, והצרכנים 
יקבלו את המוצר הטוב ביותר במחיר הנמוך ביותר. לפיכך, מדיניות הקבוצה ואחריותו של 
כל עובד ועובד בה היא להבטיח כי עסקי הקבוצה מתנהלים תוך עמידה מלאה בהוראות 

חוק ההגבלים העסקיים. 

במסגרת הפעולות להבטחת קיום הוראות החוק, אימצה החברה תוכנית אכיפה פנימית, 
המסמנת את גבולות האסור והמותר. תוכנית האכיפה נמסרה לעובדי החברה ומתקיימות 

הדרכות תקופתיות בנושא בקרב ההנהלה והעובדים. 
בחברה פועל ממונה על אכיפה פנימית, אליו 

מנותבות תלונות או חשדות להפרת חוקי התחרות. 
החברה ערכה לאחרונה ביקורת של משרד עו”ד 

חיצוני בתחום ההגבלים העסקיים וכמו כן נערכות 
ביקורות שוטפות להבטחת קיום הוראות החוק 

ותוכנית האכיפה הפנימית. 
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פעילים באיגודי תעשייה ועסקים בארץ ובעולם
 כדי להוביל, ללמוד ולהתקדם בתחומים - 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.

ECRA – European Cement Research Academy
פורום המחקר הכלל אירופאי השייך לתעשיית המלט הגרמנית )VDZ( לצורכי מידע, מחקר והכשרה בתחומים הנוגעים לייצור מלט. 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

WEC – World Energy Council
ארגון בינלאומי הפועל לחיסכון באנרגיה פוסילית וחשמלית משיקולי שימור מקורות אנרגיה.

פרטים נוספים ניתן למצוא  באתר 

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. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

CSI – Cement Sustainability Initiative
יוזמה תחת ה- WBCSD המאגדת 23 מיצרני המלט הגדולים בעולם מ-100 מדינות, המאמינות כי פיתוח בר-קיימא הוא חלק 

אינטגרלי מהפעילות העסקית בתעשיית המלט. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר   ובדוח נשר 2010  עמ’ 18

ICC – International Chamber of Commerce
ארגון בינלאומי לעסקים הפועל לקידום המסחר הבינלאומי במיגוון פעילויות. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

התאחדות התעשיינים 
הארגון היציג של כל מגזרי התעשייה בישראל: הפרטית, הציבורית, הקיבוצית והממשלתית. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

מעלה
ארגון גג מקצועי שהוקם בשנת 1998 והוא חלק מרשת בינלאומית של ארגוני-עסקים המקדמים את הנושא האחריות החברתית. 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
המועצה הישראלית לבניה ירוקה הוקמה בשנת 2007, כמוסד ללא מטרות רווח במטרה להוביל למרחב בנוי בר קיימא בישראל ובו 

חברים באופן ייחודי המגזר העסקי, גורמי ממשל והאקדמיה לצד ארגונים מקצועיים, חברתיים וסביבתיים מובילים.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר 

מניעת שחיתות
לנשר גישה של אפס סובלנות לכל צורות שחיתות. החברה הטמיעה מדיניות למניעת שחיתות החלה על כל 

הדירקטורים, העובדים, השותפים העסקיים וכל צד שלישי אחר הקשור או המזוהה עם החברה.

החברה מחוייבת להימנע מכל צורה של שוחד, הן של אנשי ציבור או של כל אדם אחר או ישות אחרת, ומדיניות זו 
חלה על כל צורה של שוחד. למדיניות החברה מצורפת רשימה של “דגלים אדומים” להמחשה של מצבים שעלולים 

להתעורר ושעלולים להעלות חששות על פי חוקים נגד שוחד ושחיתות. במקרה שעובדי או מנהלי נשר נתקלים 
באחד מהמצבים הנזכרים או הדומים להם, הם מחוייבים לדווח עליהם באופן מידי ליועץ המשפטי וסמנכ”ל הכספים. 

כחלק מהמדיניות למניעת שחיתות, נשר אינה תורמת כסף או כל תרומה אחרת, לפוליטיקאים ולגופים פוליטיים. 

 בשנת 2011, 100% מעובדי נשר וכל חברי ההנהלה עברו הדרכות בנושא מדיניות החברה למניעת שחיתויות. 
בשנת 2012, 60% מעובדי החברה עברו הדרכות, בהם, כל חברי ההנהלה וכ- 280 מעובדי החברה. 

כחלק ממדיניות החברה 
למניעת שחיתות עוברים 

עובדי ומנהלי החברה 
הדרכות בנושא שחיתות.

http://www.ecra-online.org/
http://www.worldenergy.org/
http://www.worldenergy.org/
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2010.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2010.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2010.pdf
http://www.wbcsdcement.org/
http://www.wbcsdcement.org/
http://www.iccwbo.org
http://www.iccwbo.org
http://www.industry.org.il
http://www.industry.org.il
http://www.maala.org.il/heb/home/a/01
http://www.maala.org.il/heb/home/a/01
http://www.ilgbc.org/
http://www.ilgbc.org/
http://www.ecra-online.org/
http://www.wbcsd.org/home.aspx
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פרק

3
חוסן לאומי ואישי

תעשיית המלט היא תעשייה אסטרטגית החיונית לקיומה של מדינה מודרנית ועצמאית. 

כתוצאה, נשמרת ברוב המדינות יכולת ייצור מקומית לאספקת מירב צרכי המשק. בישראל ישנה 
חשיבות מיוחדת לקיים תעשייה שתקטין את התלות של ענפי הבניה והתשתיות במדינות זרות, 

בכלכלה גלובלית ובפוליטיקה בינלאומית.
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מלט כמוצר אסטרטגי - 
תשתית לחוסן לאומי

תעשיית המלט היא תעשייה אסטרטגית החיונית ליצירת תשתיות. לכן, מדינות עושות כל מאמץ 
לעודד קיומה של תעשיית מלט מקומית. כל מדינה שואפת לקיום גרעין מקומי של ייצור מלט על 

מנת להקטין התלות במדינות זרות בכל הקשור לבנייה, פיתוח ותשתיות.

מאחר והמלט מהווה חומר גלם בסיסי בייצור בטון, יש למלט משקל רב בהיבט בטחוני-אסטרטגי. מאפיינים אלה 
של תעשיית המלט מחייבים את מדינת ישראל לטפח ולשמר תעשיית מלט כחול לבן. ענף ייצור המלט מאופיין בכל 

העולם ביתרון ביתיות בולט בשל הזמינות, האיכות והקרבה לחומרי הגלם, הפחתת שינוע וקיצור הזמן בין הייצור 
לשימוש )בשל חיי מדף קצרים(. 

חברת נשר מחוייבת לייצור ולשיווק של מוצר איכותי ובטיחותי. מוצרי החברה נבחנים בהתאם לסטנדרטים 
 .)European Norm( והתקן המקובל באירופה )שמגדירים תו התקן הישראל )ת”י 1

מאז הקמתה בשנת 
1923, חרטה חברת נשר 

על דגלה את המאמץ 
לקידום התעשייה 

הישראלית. כל מערך 
הייצור של נשר נמצא 

בישראל ומספק פרנסה 
לעובדים רבים במפעלים 

ובתעשיות נלוות. 

בשל היותה של נשר יצרן המספק יותר מכחמישים אחוזים משוק המלט בישראל, מוגדרת החברה כמונופול 
ולכן נמצאים מחירי המלט בישראל בפיקוח. באופן זה שיעורי התשואה של נשר מוגבלים ונבחנים מדי שנה על 
ידי הרגולציה. אין חסמים ליבוא מלט, אין מכסים או מגבלות רגולטוריות ושיעורי היבוא לישראל הם מהגבוהים 

בעולם למדינה שקיים בה כושר יצור מקומי.

שוק המלט מאופיין בתנודתיות גבוהה בביקושים הנגזרת מהפעילות בענף הבנייה, ומפעלי מלט נוטים להתאים 
את כושר היצור לתקופות שיא. מכיוון שהקמת כושר יצור בתעשייה זו דורשת הון עתק וזמן הקמה ממושך, 

נעשית ההתאמה במדרגות ייצור גדולות. כושר היצור של החברה עומד היום על כ- 5.8 מ’ טון מקלינקר עצמי 
)חומר הגלם העיקרי שלצורך ייצורו נדרשת עיקר ההשקעה במפעלי מלט( והחברה ערוכה לספק בתקופות שיא ע”י 

כושר הטחינה )ויבוא קלינקר( אף מעבר לכך. 

המלט הוא מוצר בעל יתרון ביתיות מובהק בהיבטים כלכליים, תפעוליים ואסטרטגיים. בהיבט כלכלי, שינוע המלט 
גבוה ביחס לעלות המוצר בשל היותו כבד. מבחינה תפעולית, תעשיית מלט מקומית מבטיחה יציבות אספקה, 
יציבות מוצר וזמינות מירבית, הקריטיים לענף הבנייה. בשל סיבות אסטרטגיות, מדינות אינן נוטות להישען על 

יבוא תשומה כה בסיסית ומרכזית בענף הבנייה. 

בשנים האחרונות חלה עליה של עשרות אחוזים במחירי הדירות, אולם מחירי המלט לא עלו כמעט חמש שנים.
מחירי הדיור מושפעים ממחירי הקרקעות המשווקות על ידי מנהל מקרקעי ישראל, ממיסוי, מעלויות תשומות 

אחרות ורווח יזמי, שכר עבודה ומחיר המלט. מרכיב הקרקע הוא המשמעותי ביותר לעליות המחירים בשנים 
האחרונות. החלק האפקטיבי של המלט בעלות הדירה הינו כ -1.5%. המשמעות היא שירידה של 10% במחיר 

המלט תוריד את מחירה של הדירה הממוצעת בכ- 2,000  ש”ח בלבד.

להתייחסות נוספת בנושא

תשתית לחוסן של הכלכלה הישראלית

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3589075,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3589075,00.html
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17%

29.5%

1.5%

26%

עלות תשומות אחרות ורווח

קרקע בשליטת המדינה

מיסוי

שכר עבודה

מלט

26%

השפעת מחירי המלט על מחירי הדיור
מרכיבי עלות דירה ממוצעת - 2010

מקור הנתונים: התאחדות הקבלנים ומדד תשומות הבניה.

מרכיב עלות המלט במחיר דירה ממוצעת מהווה כ-1.5%
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חוסן לאומי ואישי
“בית” בעיני רבים מאיתנו היא מילה נרדפת לביטחון, יציבות ומקום מחסה, אולם במצבי חירום ה”בית 

שלנו” חשוף לפגיעה וחוסר יכולת להגן עלינו. העומס שמתווסף למבנה עקב פגיעה בו או עקב תזוזות 
בין המבנה לבין הקרקע יוצר כוחות שונים ובעוצמה משתנה אשר יכולים בן רגע למוטט בניין. אם הכוח 

שמופעל על המבנה הוא מעבר לסף ספיגתו, נוצר “כשל מבני” - סדקים ושברים, שגורמים במקרים 
רבים להתמוטטותו.

קיימות דרכים רבות לחיזוק ולמיגון מבנים, אולם הדרך ההנדסית הנפוצה ביותר הינה חיזוק המבנה 
לאורך היקפו בקופסאות קשיחות, הנקשרות למבנה עצמו. את הקופסאות הקשיחות ניתן לייצר בצורת 

עמודים רחבים מבטון, לשני כיוונים מנוגדים או באמצעות יצירת קירות הקשחה שלמים.

אפשרות נוספת הינה הוספת ממ”דים )מרחב מוגן דירתי( לכל גובה המבנה. הממ”ד עצמו יצוק מבטון 
מזוין כמקשה אחת ויוצר קופסה קשיחה, המתחברת למבנה הישן הקיים, שמחד מחזקת אותו ומונעת 
את קריסתו במקרה של רעידת אדמה ומאידך מהווה מרחב מוגן לתושבים בעת אירוע חירום ביטחוני. 

ישנם חומרים שונים שניתן בעזרתם ליצור ביסוס איתן למבנה, אולם החומר החזק ביותר שיש בידי 
האדם הוא הבטון המזוין. בטון מזוין הוא חומר מורכב, המתקבל משילוב רשתות או מוטות של פלדה או 

חומר אלסטי אחר, עם בטון. החומר המתקבל, חזק במיוחד וכושר התנגדותו לסוגים שונים 
של מאמצים, מעניק לו תפקיד מרכזי בבנייה של מבנים. 

בין הגורמים לשילוב המוצלח של שני החומרים, בטון ופלדה, נמצאת העובדה שמקדמי ההתפשטות 
שלהם בחום כמעט זהים, לכן כאשר רכיב מבטון מזוין משנה טמפרטורה בצורה קיצונית, הוא אינו 

מתעוות ואינו נסדק. בנוסף, הבטון מגן על הפלדה מפני קורוזיה. בישראל, בטון מזוין הוא חומר הבנייה 
העיקרי למבני מגורים, מסחר ותעשייה.

תעשיית מלט הינה 
בעלת השפעה ניכרת 

בשמירה על חוסנה 
של מדינת ישראל 

ותושביה. האיומים 
הביטחוניים, ובצידם 

התגברות האיום 
מפני רעידת אדמה 

בישראל, מחייבת 
היערכות לכך 

בהתאם, על ידי מיגון 
וחיזוק של מבנים.

מלט - תשתית לבנייה ירוקה
מגמת הפיתוח העולמית והקצב המהיר בו היא מתרחשת יוצרת דרישה להקמת תשתיות שונות, מים, ביוב, 

כבישים, בתי ספר ובתי מגורים. על מנת לצמצם את ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות של בנייה זו, נדרשת 
חשיבה חדשנית.

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. במדינות מפותחות רבות הועברו תקנות, חלקן וולנטריות וחלקן מחייבות, בנוגע להטמעת עקרונות 
בנייה ירוקה וחסכונית באנרגיה. 

למלט ולבטון יתרונות בתחום הבנייה הירוקה כגון: שימוש במשטחים בהירים מבטון בעלי החזר קרינה הגבוה 
יותר מאספלט מאפשרים צמצום של אי החום העירוני; שימוש בבטון מחלחל מאפשר חילחול של מים לקרקע 

וצימצום הצורך במערכות ניקוז וביוב גדולות. ייצור מלט מאפשר שימוש בחומרי גלם ממוחזרים ובדלקים 
חלופיים- חומרי פסולת ותוצרי לוואי מתעשיות שונות. שימוש בפריקסטים מוכנים מאפשר צמצום של פסולת 

והפחתה בצריכת מים. בטון, בשל תכונותיו כחומר עם מחזור חיים ארוך ובעל מסה תרמית גבוהה הינו אחד 
מחומרי הבנייה היעילים מבחינה אנרגטית וסביבתית. 

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.
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מחוייבים 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.

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, מרכז הזמנות פעיל ואספקת מלט ממפעל נשר ברמלה 24 שעות ביממה, מספקת 

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.

יצירת ערך ללקוח
אנו שואפים ליצור ערך 
ייחודי ללקוחות החברה 

ולשמר את נאמנותם 
לחברה

שירות ללקוח

שירותי מעבדה

בטיחות המוצר

יש לאחסן מלט במקום יבש או במיכל מתאים, כך שתימנע היווצרות אבק בעת הובלתו ושימושו. במקרה של שפך, יש הובלה ואחסנה
להיעזר בשיטות ניקוי יבשות, אשר מונעות פיזור אבק לאוויר או חדירת אבק למערכות מים. החומר אינו דליק ואינו נפיץ.

משקלו של שק הוא 50 ק”ג והוא אינו מותר בנשיאה של אדם בודד. יש להשתמש באמצעים מתאימים. 

הוראות ההגנה מופיעות על גבי השקים. ניתן לקבל דפי מידע בנושאי בטיחות )MSDS( במ.ל.ט – מרכז לקוחות 
טלפוני: 073-2911613/4/5, וכן באתר האינטרנט של נשר

המלט, המיוצר בנשר, מגיע ללקוחות כאבקה )בתפזורת או בשקים( ויש לעקוב אחר הוראות האחסנה בהתאם. המלט 
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.

יש להגן על העיניים – המלט הינו חומר בסיסי )pH < 12.5( ואבקת מלט עלולה לגרום לנפיחויות בעפעפיים 
ובקרנית ולדלקות במערות העין. משקפי מגן ימנעו תופעות אלו. 

הגנה על העור – מלט 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 מספקת תמיכה וסיוע טכני ללקוחותיה על מנת שיעשה השימוש הנכון ביותר במוצר. כחלק מחטיבת מו”פ 
וטכנולוגיה, לנשר מעבדה מרכזית בעלת הסמכה בין לאומית לפי תקן ISO 17025 וצוותי ליווי טכני הכוללים 

אנשי מקצוע ממגוון תחומים, מכימיה ועד הנדסת בניין, אשר מספקים תמיכה טכנית ללקוח ומענה לכל בעיה 
שמתעוררת. תחומי השירות של המעבדה הינם: כימיה, אגרגטים, בטונים, מינרולוגיה וצמנט. במהלך 2012 סיפקה 

המעבדה שירות ללמעלה מ-30 לקוחות. כל שירותי המעבדה הינם ללא תשלום.

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. במהלך 2012, ערכה נשר פיילוטים בשימוש במלט סיגים 

בבטון בשיתוף עם לקוחותיה. זאת גם כחלק ממגמה עולמית להפחתת כמויות הקלינקר במלט )להרחבה ראו עמ’ 33(. 
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.

http://www.nesher.co.il/security.htm
http://www.nesher.co.il/security.htm


שי
אי

י ו
מ

או
 ל

סן
חו

 | 
3 

ק
פר

  

נשר דוח אחריות תאגידית 2012

23

שמירה על איכות המוצר

יעדיה האסטרטגיים של נשר כוללים שמירה על איכות המוצר. כך תתאפשר שמירה על בטחונם ובטיחותם של תושבי מדינת ישראל.

  איכות המוצר

        תקן אירופאי  ייצור ישראלי – 

  תו ירוק למלט

מלט, כמרכיב יסוד במבנים ותשתיות בכל רחבי ישראל, מחייב ייצור קפדני ומקצועי. חברת נשר מחויבת לייצור 
ולשיווק של מוצר איכותי ובטיחותי בעל תו תקן ישראלי.

מוצרי חברת נשר נבחנים בהתאם לסטנדרטים המוגדרים בתו התקן הישראלי )ת”י-1( והתקן המקובל 
באירופה )ה-European Norm(. לנשר מספר סוגי מלט המיוצרים עם אחוזי קלינקר שונים, לצרכים מגוונים 
ובהתאם לתקנים. 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 השקים של  נשר, הוסמך לתקן CE, תקן אירופאי בנוגע לאיכות המוצר.  תקן ה- CE של האיחוד האירופאי 
מהווה הצהרה של היצרן שהמוצר עומד בדרישות החוק הרלוונטיות של האיחוד האירופאי. המשמעות של קבלת 

תקן CE, היא שהיצרן מצהיר שמוצריו תואמים לדרישות החוק בנוגע להיבטים בריאותיים ובטיחותיים, כפי 
שנוסחו והוגדרו  בתקנוני האיחוד האירופאי. על מנת לקבל ולשמר את התקן יש לעמוד בדרישות התקן ולעבור 

מבדקים מדי שנה.  חלק מהדרישות הינן שהמלט )צמנט( תואם לתקן האירופאי EN 197-1 ושתהליך הייצור 
תואם לתקן האירופאי EN 197-2. תהליך ההסמכה לקבלת תקן CE כולל מספר שלבים:

1. הערכה ראשונית – הערכה ראשונית של המפעל ותהליכי הייצור. הטמעה של מערכת בקרה על איכות הייצור 
באופן קבוע ורציף. דגימה של המלט )צמנט( במעבדות CRIC. הערכה חיובית מאפשרת למפעל לקבל הסמכת 

CE ומחייבת תיקוף ההסמכה.

2. תיקוף ההסמכה – במשך שלושה חודשים מתבצעות דגימות ובדיקות של המלט )צמנט(, הן על ידי המעבדות 
הפנימיות באתרי הייצור והן על ידי דוגמים חיצוניים. הדגימות על גורמים חיצוניים נעשות מדי חודש, תדירות 

כפולה מהרגיל. הערכה של הבדיקות מבוצעת על ידי ה-CRIC ובמידה ומתקבלת התאמה אז ההסמכה שניתנה 
בשלב 1 מתקופת.

3. שימור ההסמכה – נדרש יישום רציף של מערכת הבקרה על איכות הייצור. מדי חודש נערכת בדיקה פנימית 
של המלט )צמנט( המשווק מאתרי הייצור, שש פעמים בשנה בדיקה חיצונית של איכות המלט )צמנט( המשווק. 
כל התוצאות נשלחות ל- CRIC ופעמים בשנה ה- CRIC עושים בדיקה נוספת לתוצאות. מדי שנה נערך מבדק 

למפעל, למערך הייצור ולמערכות הבקרה.

 .CEM II 42.5N-BLL )נשר הגישה בקשה וקיבלה אישור ממכון התקנים הישראלי לסימון בתו ירוק מלט )צמנט

תו ירוק מוענק למוצר שפגיעתו בסביבה פחותה )משפר את היעילות האנרגטית, מפחית את השימוש בחומרים 
מסוכנים וניתן לשימוש חוזר, ועוד(. מוצרים כאלה מוגדרים כ”מוצרים ירוקים”. התו ניתן במשותף על ידי מכון 

התקנים והמשרד להגנת הסביבה.

צמנט פורטלנד מעורב באבן גיר המיוצר על ידי נשר תחת דרישות סביבתיות מחמירות זכה בתו הירוק.
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פרק

4
חוסן כלכלי ופיננסי 

מלט הוא אבן יסוד בענף הבנייה והתשתיות בישראל. קיומה של תעשיית מלט מקומית הינו חיוני 
ומהווה חלק מהסממנים של עצמאות כלכלית של מדינה.

הנהלת נשר גיבשה את האסטרטגיה העסקית שלה סביב מספר יעדים עיקריים )עמ’ 10(, מתוך 
הכרה בגישה אינטגרטיבית ששמה דגש על זמינות מירבית, איכות, שירות ויציבות הנדרשים בענף 

לצד בניית קשרים יציבים ומיטיבים עם כלל מחזיקי העניין שלה, הסביבה והקהילה בה היא פועלת. 
ההנהלה רואה בקיום הערכים הללו את הדרך לשימור החוסן והיכולות של החברה בטווח הארוך 

ואת הבסיס לקדם פעילות מקיימת בחברה.

הנהלת נשר נדרשת לערך של שקיפות מידע אל מול מחזיקי העניין שלה ומפרסמת עיקרי 
הנתונים הכספיים בדוח זה.
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מדדי ביצוע
לנשר חלק משמעותי בשוק הבנייה הישראלי וככזאת רואה במעמדה שליחות ואחריות להוביל בתחומי איכות הסביבה, רמת המוצר, השירות 

ועמידה בדרישות החוק. מדדי ביצוע כלכליים הינם חלק מהותי מהתמונה העסקית, הכוללת גם ביצועים סביבתיים וחברתיים.

201020112012

1,5891,6881,828הכנסות במיליוני ש"ח

1,2311,3171,511עלויות במיליוני ש"ח

358371317רווח )הפסד( תפעולי במיליוני ש"ח

1,9751,857סה"כ התחייבויות ליום 31 בדצמבר

2,6262,487סך נכסים ליום 31 בדצמבר

ענף ייצור המלט אינו גמיש. עלויות הקמת תשתית של מפעלי מלט 
הכוללים ייצור קלינקר, הן מאות מיליוני ש”ח. בשל כך, כושר הייצור 

אינו ניתן לוויסות בטווח הקצר, ומפעלי מלט מתוכננים כך שיהיה 
עודף כושר ייצור על מנת לתת מענה לביקוש ממוצע תוך ראיה 

לטווח ארוך, לרוב במדרגות של כ- 20 שנה.

ענף המלט הינו עתיר הון, בעל מרכיב גבוה יחסית של הוצאות 
קבועות. תהליך ייצור המלט הינו עתיר אנרגיה ושינויים בעלויות 

הדלקים עשויים להשפיע באופן משמעותי על הרווחיות הגולמית. 
שוק המלט מושפע ממחזורי העסקים בענף הנדל”ן, מתנודתיות, 

ממחירי משאבים וחומרי גלם, ומיבוא מארצות בהן הדרישות 
הסביבתיות והחברתיות מהתעשייה אינן גבוהות.

המוצר, מלט, מאופיין בחיי מדף קצרים של כשלושה חודשים, שכן 
הוא סופח לחות, מה שגורם לקושי באחסנה למלאי ודורש זמן 

תעשיה ישראלית
מאז הקמתה חרטה נשר על דגלה את המאמץ לקידום התעשייה הישראלית. העובדה כי כל מערך הייצור של נשר 

נמצא בישראל ומרבית הייצור מיועד לתצרוכת מקומית, מציבה את נשר בעמדה שמשפיעה בצורה ניכרת על שימור 
ייצור וצריכה “כחול לבן” במדינת ישראל. 

העובדה כי בעידן של היום שבו הגלובליזציה מתפשטת לכל תחום עיסוקינו והופכת גבולות גיאוגרפיים לזניחים, 
מעמידה את המנהל הישראלי בפני הדילמה: האם להמשיך לייצר במדינת ישראל או שמא כלכלי יותר לייבא את 

המוצרים מחו”ל.

לטיפוח וקידום תעשייה ישראלית ישנן השלכות הרות גורל על הגברת היציבות הכלכלית של מדינת ישראל והגאווה 
הלאומית של תושביה. תעשייה מקומית מייצרת מקומות עבודה ומורידה את שיעורי האבטלה, מגדילה את היצוא 

והתוצר המקומי ולבסוף מביאה לצמיחה במשק ומעמידה את הכלכלה בישראל על בסיס מוצק. 

נשר תמשיך לעשות כל שביכולתה על מנת לתמוך בתעשייה הישראלית, שכן כלכלה חזקה משמע יציבות של 
המדינה והיכולת להעניק לכלל תושביה ועסקיה תמיכה וביטחון.

קיימת חשיבות 
אסטרטגית לייצור מקומי 
של מלט, בדומה ליכולת 

ייצור של תוצרת חקלאית 
מקומית, שכן, ללא יכולות 

אלו, קיומה של המדינה 
 ויכולתה להתפתח 

ולבנות תשתיות, תלוי 
במדינות זרות.

שינוע קצר. כל אלה הופכים את המלט לבעל יתרון ביתיות מובהק.

בכל העולם, שוק המלט )צמנט( מבוסס על ייצור מקומי. הענף 
נשלט על ידי מספר מצוצמם של חברות רב-לאומיות ומאופיין 

 CRH ביתרונות לגודל ובריכוזיות יחסית. גם נשר הינה חברת בת של
הבינלאומית. 

למרות עודף כושר הייצור המובנה בענף, היקף הסחר העולמי במלט 
)צמנט( מצומצם, שכן ההובלה הימית של המלט ופריקתו מורכבים 
מבחינה תפעולית. שיעור עלויות ההובלה מתוך עלות המוצר הסופי 

עשוי להיות גבוה יחסית. כתוצאה מכך, רוב הסחר מתקיים בין 
מדינות סמוכות. במדינות המפותחות שיעור הצמנט המיובא דרך 

הים אינו עולה לרוב על 7%. שיעור ייבוא גבוה משקף ירידה בייצור 
המקומי. התעשייה המקומית עוזבת בשל היטלים ובגין העלויות 

הכרוכות בייצור המלט.

מידע כספי על פעילות תחום המלט נתוני תחום המלט )ללא תעבורה(
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השפעות מהותיות, אתגרים והזדמנויות
מלט הינו מוצר אסטרטגי המהווה אבן ייסוד בתעשיית הבנייה ובניית תשתיות ולו תרומה בהיבטים של חוסן לאומי. 
לתעשיית המלט תפקיד מרכזי במתן מענה לצרכי החברה במגורים ובתשתיות. יש חשיבות רבה בפיתוח תשתיות 

מקיימות שיהיו יציבות ויעילות לתקופות של עשרות ומאות שנים. לכן, רוב תעשיות המלט בעולם הינן מקומיות, דבר 
הנובע מצרכיה של כל מדינה לאספקת מלט זמינה ורציפה - כך גם בישראל. הצורך לספק למדינת ישראל חומרי 

בנייה זמינים ממקור מקומי מחייב תעשייה מקומית. 

לנשר, כתעשייה מקומית, פוטנציאל השפעה על איכות הסביבה בשני מישורים: איכות אוויר ברמה המקומית ופליטה 
של פחמן דו-חמצני ברמה הגלובלית המשפיעה על שינויי האקלים.

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 לתושבי האזור. 

המגמות העולמיות בתחום איכות הסביבה מציבות בפני נשר הזדמנויות ואתגרים חדשים. המגמות מצביעות על  
 הצורך בשקיפות גבוהה יותר של המגזר העסקי; הצורך בצמצום פליטת גזי חממה; סכנה של “זליגת פחמן” –
מעבר של תעשיות המלט למדינות מתפתחות בשל אפליה בחקיקה הסביבתית הבינלאומית; והצורך במקורות 

אנרגיה דלי פחמן ובכלל זה חשמל שמקורו בגז טבעי ודלקים ממקורות מתחדשים. הצטרפות מדינת ישראל לארגון 
ה- OECD הביאה לשינויים במדיניות איכות הסביבה בתחומים של מניעת זיהומים של קרקע, מים, אוויר וים, וכן 

ברמת השקיפות הנדרשת מהתעשיה. נשר נערכת לעמידה בתקנים מחמירים וכבר כיום מובילה במספר מדדים אל 
מול אמות מידה בינלאומיות.

קיים צורך אסטרטגי 
לספק למדינת ישראל 

חומרי בנייה זמינים 
ממקור מקומי.

רגולציה בשוק המלט
שנת 2011-2012 היו בסימן רגולציה של שוק המלט בישראל. בדצמבר 2012 פורסם 
דוח הביניים של הועדה לשינויים מבניים והגברת התחרות בענף המלט וביוני 2013 

פורסם הדוח הסופי. מטרת הקמת הועדה היתה הורדת מחירי הדיור בישראל. אולם, 
ברור לכל כיום, כולל לועדה, כי השפעת מחיר המלט על מחיר הדיור מינורית )להרחבה 

בנושא ראו עמוד 19-20(. כבר בדו”ח הביניים של הועדה נכתב כי אין בשינויים בשוק 
המלט להוריד את מחירי הדיור בישראל. למעשה יש פה ניצול “חלון הזדמנויות” 

להתערב בשוק המלט.

הקבינט בממשלה אישר את המלצות הדוח בכללם: הבטחת פעילותו של מפעל נשר 
רמלה לאורך זמן באמצעות הקצאת מחצבות הגיר הנדרשות להפעלת המפעל ל-35 

שנה נוספות; שינוי מנגנון הפיקוח על מחיר המלט; מניעת אפשרות של חברת נשר 
ליבא קלינקר עם תחילת טחינת קלינקר על ידי יצרן מקומי חדש; ייעוד מחצבות גיר 
חדשות לחברות המתעדות להקים מפעל מלט שאינו קשור למונופול קיים המלצות 

נשר יצרנית מלט בישראל
נשר הינה יצרנית המלט היחידה בישראל. בשנת 1989 הוכרזה נשר על-ידי הממונה על הגבלים עסקיים כבעלת מונופולין בשוק 

המלט. בכפיפות להיות נשר מונופול בשוק המלט, מחיר המלט נקבע על ידי ועדה ממשלתית. מחיר המלט כפוף לפיקוח לפי 
 הוראות חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ”ו -1996 )“חוק הפיקוח”(. 

חברת נשר אינה מקבלת סובסידיות ממשלתיות. אין הגבלה על יבוא המלט לישראל. 
12% מהמלט הנמכר בישראל מיובא דרך הים על ידי חברות מתחרות. במהלך שנת 

2011 חל גידול של 30% בכמות המלט המיובאת לישראל. בשנת 2012 חל גידול נוסף 
של 15% בכמות המלט המיובאת לישראל. 

היבוא לישראל מגיע רובו מתורכיה. יבוא לישראל 
מושפע בעיקר מעודפי יצוא בסביבה הקרובה ולרוב 

נסחר במחירי היצף, מיחס המחירים בין מדינות 
ומיחס בשערי החליפין.

והחלטות הקבינט יובאו להחלטת הארגונים הרלוונטים 
כנראה לקראת סוף שנת 2013. 

מתוך דו”ח הוועדה ניתן ללמוד גם: שענף המלט 
העולמי מאופיין בריכוזיות בשל חסמים טבעיים של 

 תעשייה זו; מורכבות התעשייה ועתירות ההון הופכת 
את רציפות וניצול כושר היצור לפרמטר המוביל 
ביעילות התעשייה ויכולתה להתקיים לאורך זמן 
במחירים סבירים; מחיר המלט בישראל, יחסית 

למדינות אירופה ושכנותיה – סביר ואף נמוך; ושקיימת 
שביעות רצון של הלקוחות מרמת השירות של נשר.

שינויים מבניים והגברת התחרות בענף המלט - 
ממצאים והמלצות

http://www.mof.gov.il/Lists/List26/Attachments/525/2013-13590.pdf
http://www.mof.gov.il/Lists/List26/Attachments/525/2013-13590.pdf
http://www.mof.gov.il/Lists/List26/Attachments/525/2013-13590.pdf


נשר דוח אחריות תאגידית 2012

27

פרק
הנהלת נשר 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 לחברה - שאיפה מתמדת לשיפור תפקודה הסביבתי, החברתי והכלכלי של נשר. 
בנוסף, קיים רצון להוביל בנושאים סביבתיים ולהוות דוגמא ואמת מידה לחברות אחרות בתעשייה הישראלית 

ולחברות מלט בינלאומיות. 

המחויבות של נשר לבניית תשתית איתנה, המבוססת על צמיחה מקיימת, באה לידי ביטוי בגישה פרואקטיבית 
שגובשה על ידי נשר ונוגעת בנושאי ליבה בתחום איכות הסביבה, וביניהם, הקטנת פליטות גזי חממה, חיפוש 
מתמיד והטמעה של פיתוחים טכנולוגיים המאפשרים התייעלות אנרגטית, שימוש בחומרי גלם אלטרנטיביים 

ובדלקים חלופיים ושמירה על משאבים טבעיים באמצעות שימוש בחומרי גלם ממוחזרים, חומרי פסולת 
ותוצרי לוואי של תעשיות שונות.

גישת ההנהלה מבוססת על עקרון שקיפות המידע ומושתתת על דיווח איכותי וכמותי בנושאים סביבתיים 
שצוינו מעלה. 

 שמירה על 
איכות הסביבה

אנו חלק מהסביבה ולכן רואים באחריות 
סביבתית חלק בלתי נפרד מתהליך 

הייצור ואסטרטגיה ארוכת טווח. 

אנו דוגלים בעקרונות הקיימות ונוקטים 
פעולות אשר יבטיחו את היכולת של 
הדורות הבאים להינות מהמשאבים 

הקיימים היום.

חוסן סביבתי

טל
ה 

פנ
 ד

ם:
לו

צי
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העקרונות המנחים והמדיניות הסביבתית

מדיניות של 
מחויבות

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

איכות המוצר: פיתוח וייצור מוצרים חזקים ועמידים 
לאורך זמן העומדים בדרישות הלקוחות.

בנייה ירוקה: ייצור מוצר שבתכנון ובשימוש נכון, 
מהווה תשתית טובה לבנייה ירוקה המתאימה 

לתנאים הישראליים ובעלות ריאלית.

מודעות ומעורבות: אחריות ומחויבות מלאה של 
עובדי החברה ומנהליה לשמירה על הבטיחות, איכות 

הסביבה ואיכות המוצר.

מחויבות, הגינות ושכנות טובה: מחויבות לניהול 
הוגן וצודק, מתוך אחריות לעובדי החברה, 

לקהילות השכנות, לאתרי החברה ולמרקם החברתי 
בו פועלת נשר.

בטיחות, בריאות ואיכות סביבה: בטיחות בייצור 
ובהובלה, שמירה על בריאות העובדים ושמירה 

על איכות הסביבה. כל זאת, תוך הקפדה מלאה 
על סטנדרטים גבוהים של ייצור, איכות ורווחיות 

החברה.

יוזמה וזהירות: נקיטת גישה פרואקטיבית בנושאי 
בטיחות ואיכות הסביבה, הדוגלת בפעולה מניעתית 

במקום בתגובה שלאחר מעשה.

קיימות )sustainability( בתהליך: שאיפה 
מתמדת לשיפור תפקודה הסביבתי-חברתי וכלכלי 
של החברה וקביעת יעדים כמותיים לביצוע ומעקב, 

.)SMM( תוך ניהול משאבים בר קיימא

תרבות 
עסקית

ניהול 
אחראי

איכות 
ואחריות 

המוצר

שקיפות: מדיניות של שקיפות ציבורית הכוללת 
פרסום והפצת מידע סביבתי מעודכן על תהליכי 

הייצור ותוצרי החברה.

בקרה: בחינה תקופתית של מדיניות החברה 
והטכנולוגיה על ידי הנהלת החברה והתאמתה 

לחזית הידע, לחקיקה ולתנאים הסביבתיים.

ניהול סביבתי: יישום 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: גישה 
פרואקטיבית לנושא שימור אנרגיה וצמצום 
פליטת גזי חממה, לרבות שימוש בתחליפי 

דלקים. 

מיחזור וחיסכון בחומרי גלם: שימוש בחומרים 
ממוחזרים בתהליך הייצור כתחליף לחומרי 

גלם מחצביים, תוך הקפדה מלאה על כל תקני 
איכות הסביבה.

מידע מקצועי והסברה: תמיכה בפעולות 
הדרכה והסברה בנושא שימור אנרגיה וחסכון 
במשאבים שונים בשלבי הבנייה בכלל, ובאופן 

השימוש במלט בפרט.

עמידה בדרישות החוק: עמידה בכל דרישות החוק 
תוך שיתוף פעולה מלא עם הרשויות לשם מניעת 

סיכוני בטיחות ואיכות הסביבה בכל פעולות החברה, 
הן במתקני החברה והן מחוצה להם.
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נשר 2012:
מאזן אקולוגי והשפעות סביבתיות

בשנת 2012 ייצרה נשר 4,440,798 טונות של קלינקר ו- 5,891,543 טונות של מלט. חברת נשר צרכה 7,689,423 טונות 
של חומרי גלם ומתוכם 14.6% ממקורות ממוחזרים, 761,467 קוב מים, 416,873 טונות של דלקים ו- GWh 544 חשמל.

אנרגיה 
פטקוק: 394,351 טון

מזוט: 12,081 טון
תחליף דלקים RDF - 3,200 טון

תחליפי דלקים )אחר(: 4,428 טון
סולר: 2,813 טון

GWh 544 :חשמל

תוצרי לוואי 
גזי חממה

 פחמן דו חמצני: 
3,630,010 טון

 מזהמי אוויר
תחמוצות חנקן: 8,489 טון

חלקיקים: 294 טון
תחמוצות גופרית: 389 טון

פסולת   
 מיחזור: 3,533 טון 

 קומפוסטציה: 30 טון 
פסולת להטמנה: 3,325 טון

מיחזור אריזות
בשיתוף עם תאגיד המיחזור תמיר

 קרטון ונייר: 1905.5 טון
פלסטיק: 44 טון

חומרי גלם ממחצבות 
גבס: 123,432 טון 

אבן גיר: 5,525,197 טון
חרסית: 884,562 טון

חול: 32,798 טון

חומרי גלם ממוחזרים 
גבס מתעשייה: 160,968 טון

אפר פחם: 607,228 טון
תוצרי לוואי תעשייתיים: 154,675 טון

תחליפי חרסית: 1,269 טון
שבבי ברזל: 93,201 טון

תחליפי אבן גיר:  106,093 טון

מים
מים שפירים: 760,236 מ”ק  

מים שוליים: 1,231 מ”ק

4,440,798 טון
מלטקלינקר

5,891,543 טון
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שילוב עקרונות סביבתיים 
בתעשיית מלט

תעשיית המלט הינה תעשייה המחייבת ראיה לטווח רחוק. הקמת מפעלי 
מלט ותפעולם דורשים תשתיות יחודיות הן מבחינת שיטות ההקמה והעלויות 

המשמעותיות הנדרשות לבניית מפעלי הייצור והן מבחינה תפעולית 
המחייבת נגישות לחומרי גלם טבעיים ואנרגיה. 

ההכרה של תעשיית המלט העולמית באתגרים אלו וההבנה שכתעשייה הצורכת משאבי 
טבע היא מחוייבת להתמודדות מוגברת עם אתגריים סביבתיים. תעשיית המלט היא 

תעשייה אסטרטגית, שכן מדינות מעוניינות ליצור תשתיות, כגון, כבישים, תשתיות ניקוז 

וביוב וכד', ללא תלות במדינות אחרות ובשל כך, ישנו 
מאמץ להשאיר תעשיות מלט מקומיות תוך שילובם 

במארג התעשייתי במדינה. תעשיית המלט הינה 
צרכנית משמעותית של משאבי טבע, אך ביכולתה גם 

לתרום בטיפול באתגריים לאומיים כגון טיפול בפסולת, 
המשמשת כדלק חלופי, ובטיפול באדמות מזוהמות 

בדלקים, המשמשות כחומרי גלם חלופיים.

 WBCSD -תחת ה CSI: Cement Sustainability Inititive -לפני למעלה מעשור התאגדו חברות מלט מובילות בעולם להקמת ה
)World Business Council for Sustainable Development( מתוך מטרה לשיפור מתמיד ויצירת תעשיית מלט ברת קיימא. ה- CSI זיהה את 

הנושאים הסביבתיים והחברתיים העיקריים והמהותיים לתעשיית המלט ופיתח תוכנית הכוללת המלצות למעקב ולשיפור בנושאים אלו.

כחלק מהיות חברות מלט שותפות בארגון, הן לוקחות על עצמן מחוייבות להשתמש בכלים, פרוטוקולים 
והנחיות לפעולה שפותחו ב- CSI, החל מדיווח CO2 באופן מדוייק ואחיד, ניהול משאבים בר קיימא, שימוש 

בפרוטוקולים ייעודיים לניטור מזהמי אוויר, בחינת ההשפעות מקומיות, וכלה בצימצום השימוש במים.

ה- CSI דורש קביעת יעדים סביבתיים וחובת דיווח לגבי הפעילות שנעשית על מנת להשיג מטרות ויעדים אלו. 
להרחבה בנושא

פרק זה יציג את ביצועיה הסביבתיים של נשר תוך התייחסות לביצועים הסביבתיים של חברות המלט 
המובילות בעולם. 

נשר משתתפת ביוזמות בינלאומיות שונות שמטרתן קידום פיתוח בר-קיימא. אחת היוזמות המרכזיות היא של ארגון
 ה- WBCSD. נשר, בשיתוף חברת CRH, נוטלת חלק במיזם בינלאומי מגזרי המאגד את חברות המלט הגדולות בעולם – 

CSI  .Cement Sustainability Initiative CSI היא ארגון עולמי המאגד בתוכו 24 מיצרני המלט הגדולים בעולם. חברות 
אלו מהוות כשליש מייצור המלט בעולם, כשחלקן חברות בינלאומיות והאחרות חברות מקומיות.  

מטרת פרוייקט ה- CSI היא לספק מסגרת עבור חברות מלט בתחום המעורבות החברתית והסביבתית. נוסף על כך הארגון 
חוקר כיצד פיתוח בר-קיימא בא לידי ביטוי בחברות מלט ומזהה את הפעולות והצעדים שעל חברות המלט לנקוט, הן כקבוצה 

והן כחברות אינדיבידואליות, על מנת להאיץ את התקדמותן לקראת פיתוח בר קיימא. חמישה קריטריונים עיקריים הוגדרו על ידי 
הארגון לפעילות בתחום הקיימות: צמצום פליטות פחמן והגנה על שינוי האקלים, שימוש אחראי בדלקים ובחומרי דלק, בטיחות 

וגהות במקום העבודה, ניטור וצמצום פליטות מזהמים, השפעות חברתיות ומיחזור מלט.

)CSI: The Cement Sustainability Initiative( פעילות כחלק מיוזמת המלט

http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues
http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues
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שינויי האקלים והתחממות גלובלית- אתגרים והזדמנויות
פחמן דו-חמצני נפלט במהלך שריפת הדלקים וכתוצאה מתהליך פירוק אבן הגיר. למעלה מ-50% מפליטת גזי 
החממה בתהליך ייצור המלט מקורה בשינוי של אבן הגיר )קלצינציה( המתרחש כאשר האבן המחוממת מגיעה 
לטמפרטורות גבוהות, כנדרש על מנת לייצר מרכיב חיוני להכנת מלט. כ-40% נוספים מקורם בשריפת דלקים, 
בעזרתם מגיעים לטמפרטורות הגבוהות הנדרשות לתהליך. 10% הנותרים נפלטים בעת תהליך צריכת חשמל, 

המשמש לצרכים שונים בתהליך של שינוע חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים.

תעשיית המלט העולמית הכירה בחומרתה של בעיית ההתחממות הגלובלית כתוצאה מפליטת גזי חממה, ובשל 
כך עוסקת רבות בחיפוש מקיף אחר פתרונות לצמצום פליטת גזי חממה בתעשייה. בין היתר, בחיפושים אחר סוגי 

מלט חדשניים שיחליפו את ה”פורטלנד צמנט” המסורתי המחייב תהליכי ייצור הפולטים גזי חממה. 

 Clean Development )CDM(  - כחלק ממדיניות הפחתת גזי החממה, נשר עושה שימוש במנגנון הפיתוח הנקי
Mechanism של 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. נשר כחברה 

)באמצעות חברת CRH, המחזיקה בבעלות של 25% במשאב ודרכה בנשר( בארגון WBCSD, מעורבת בשיח 
המקצועי בנושא השפעת שינויי האקלים על תעשיית המלט וכן על מדידת פליטת גזי החממה בתעשייה וצמצומה.

תחבורה

7%

0.05%

56%
37%

חשמל

אנרגיה תרמית

קלצינציה

התפלגות פליטת פחמן דו-חמצני בייצור מלט

צריכת האנרגיה ופליטת 
גזי החממה מהווים 

אתגר לתעשיית המלט 
העולמית. תעשייה זו 
הינה צרכנית אנרגיה 

משמעותית. תהליך 
ייצור המלט הינו מקור 
לכ- 6%-5% מכלל גזי 

החממה הנפלטים 
לאוויר ממקורות 

אנתרופוגנים.

בוועידת שינויי האקלים בקופנהגן הצהיר נשיא המדינה, שמעון פרס, על יעד של 20% הפחתה של גזי 
חממה עד שנת 2020. מדינת ישראל אשררה את פרוטוקול קיוטו אך מאחר והיא מוגדרת בו כמדינה 

מתפתחת, המדינה והתעשייה הישראלית אינן נדרשות לעמוד במכסות לצמצום פליטת גזי החממה. עם 
זאת, השוואת פליטות פחמן דו-חמצני בין ישראל למדינות אחרות מראה כי בנושא זה ישראל נמצאת ברמה 

אחת עם המדינות המפותחות. 
מדינת ישראל מגבשת תכנית פעולה לאומית להפחתת פליטות גזי חממה. לשם כך נדרש איפיון הפליטות 
.  והערכות של כל המגזרים במשק, כולל תעשיית המלט. הרחבה בנושא ניתן למצוא בדוח אחריות 2010 

 נשר שותפה בצוות העבודה של מערך דיווח וולונטרי של פליטות גזי חממה בישראל. מערכי דיווח 
וולונטריים משמשים כאמצעי למידה הן עבור המשק והן עבור הממשלה ומשמשים כמנוף ליישום 

אסטרטגיות לניהול פליטות גזי חממה. המיזם הינו שיתוף פעולה בין המשרד להגנת הסביבה ומוסד 
שמואל נאמן והוא בא לעצב ולתעד שיטות למערך דיווח וולונטרי של גזי חממה בישראל. 

כבעלת ניסיון רב שנים לדיווח בנושא פחמן עבור מיזם של ה- WBCSD )להרחבה ראו עמ’ 30( וכן בדוחות 
אחריות התאגידית שלה, נשר חברה בצוות העבודה יחד עם נציגי גופים ירוקים, משרדי ממשלה שונים, 

צהל, חברות התחבורה הציבורים וגופים נוספים. נשר היתה בין החברות הראשונות בארץ לדווח את 
פליטות גזי החממה למערך הדיווח של המשרד להגנת הסביבה. נשר מדווחת ברציפות למערך הדיווח 
הוולנטרי מאז משנת 2010. על דיווחים אלו, קיבלה נשר את אות השר להגנת הסביבה למערך הרישום 

והדיווח על פליטות גזי חממה בישראל.

בשנת 2010 הצטרפה 
ישראל לארגון 

ה – OECD. כחלק 
מתהליך ההצטרפות 

התחייבה ישראל 
לרפורמות בתחומים 
סביבתיים של מניעת 

זיהומי קרקע, מים, 
אוויר וים ובצמצום 
פליטות גזי חממה. 

יישומן של רפורמות 
אלו מדגיש ומבטא 
את המחויבות של 

מדינת ישראל לארגון. 

מדיניות ישראל בתחום גזי חממה

http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2010.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2010.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2010.pdf
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צמצום גזי חממה בתעשיית המלט
בתעשיית המלט מתמקדים במספר מישורים לצמצום פליטת גזי חממה:

הרכב המלט

יחס קלינקר - מלט

חומרי גלם

התייעלות אנרגטית

דלקים

ייצור הקלינקר המתקבל משריפת אבן הגיר מהווה את המקור העיקרי לפליטת ה-CO2 בייצור המלט. ישנם 
ניסיונות רבים בתעשייה לפתח הרכבי מלט דלי קלינקר, אשר יוכלו להמשיך ולענות על דרישות תכונות המלט 

המקובלות בתעשייה לאיכות וחוזק. 

על מנת ליצור איזון בין פיתוח לבין שימור משאבים, נדרשת התעשייה למצוא פתרונות חלופיים לייצור יעיל 
יותר, הצורך פחות חומרי גלם ודלקים בתוליים. תהליך יצור קלינקר, דורש שריפה בכבשן והינו תהליך עתיר 

אנרגיה ותהליך הקלצינציה, המתרחש באבן הגיר פולט פחמן דן-חמצני. בשל כך, רצוי יחס קלינקר-מלט 
נמוך ככל הניתן תוך שמירה על איכות המוצר הסופי.

בתעשייה נעשה חיפוש מתמיד אחר חומרי גלם מתאימים לייצור מלט הדורשים טמפרטורות תהליך נמוכות יותר 
בהשוואה לחומרים בהם משתמשים כיום. שימוש בחומרי גלם ממוחזרים, חומרי פסולת ותוצרי לוואי של תעשיות 

שונות, אשר ישמשו כתחליף לחומרי הגלם המחצביים, תוך שמירה על חוזק ואיכות המוצר, יכולים להוריד את 
הצורך בחומרי גלם בתוליים. הדבר יוביל להקטנת פליטת גזי החממה כתוצאה מתהליך שריפת האבן וכתוצאה 

מצריכת האנרגיה בעת הייצור. 

שריפת אבן הגיר בכבשנים אחראית למעל 80% מצריכת האנרגיה בייצור המלט. בתחום תהליך הייצור 
מתמקדת תעשיית המלט בעיקר בשיפור היעילות התרמית בכבשני הייצור. המגמה בתעשיית המלט היא 

מעבר מכבשני ייצור רטובים וחצי יבשים לכבשני ייצור יבשים המאופיינים ביעילות התרמית הגבוהה ביותר.

נשר פועלת לאורך שנים להתקנת טכנולוגיות חדישות לצמצום צריכת האנרגיה. תהליכי הטחינה והערבוב 
של מרכיבי המלט צורכים חשמל רב ובשנת 2006 החלה נשר להפעיל טחנת מלט מתקדמת ברמלה. הטחנה 

פועלת ביעילות רבה המובילה לייעולם של שלבי ייצור אלו ולירידה משמעותית בצריכת החשמל המביא ל- 
חסכון של כ-20% בצריכת האנרגיה. הרחבה בנושא טחנת המלט הוורטיקלית של מפעל נשר ברמלה ניתן 

למצוא בדוח אחריות תאגידית 2008  )בעמוד 41(.

כצרכן אנרגיה משמעותי, עוסקת התעשייה בחיפוש אחר דלקים חלופיים העשויים להחליף את הדלקים 
הפוסיליים המשמשים אותה כיום, כגון חומרי פסולת )כולל שאריות ביומסה( ותוצרי לוואי מתעשיות שונות. 

להרחבה בנושא צריכת דלקים ושימוש בדלקים חלופיים ראו עמודים 36-39.

בשנת 2011, יחס קלינקר – מלט המשוקלל ב- 254 חברות המשתתפות בפרוייקט התיעוד של ה- CSI עמד 
WBCSD -על 75.6%. להרחבה בנושא ראו פירוט באתר ארגון ה

)WBCSD( נשר 2012 נשר 2011 אמת מידה

75.6%78.8%77.5%

תעשיית המלט המסורתית )פורטלנד צמנט( המשמשת בסיס לבנייה המודרנית 
מחפשת טכנולוגיות חדשניות שיאפשרו ייצור מלט באמצעים שיהיו ללא השפעות 

מהותיות על הסביבה ובייחוד בדגש על פליטות גזי חממה. פתרון אפשרי נוסף המקודם 
על ידי תעשיית המלט בעולם בתחום צמצום פליטת גזי החממה הינו פיתוח והטמעה 

של טכנולוגיות חדשניות המסוגלות לקלוט ולקבע פחמן דו חמצני הנפלט במהלך ייצור 

טכנולוגיות מתקדמות דלות פחמן לייצור מלט וקיבוע פחמן
המלט. טכנולוגיות קיבוע הפחמן 
נמצאות עדיין בראשית דרכן, אך 

המשך קידומן נדרש לתעשיות בהן 
פליטת גזי חממה נובעת מהתהליך 

עצמו ולא רק מצריכת האנרגיה.

http://www.wbcsdcement.org/GNR-2011/world/GNR-Indicator_3213-world.html
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2008.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2008.pdf
http://www.wbcsdcement.org/GNR-2011/world/GNR-Indicator_3213-world.html
http://www.wbcsdcement.org/GNR-2011/world/GNR-Indicator_3213-world.html
http://www.wbcsdcement.org/GNR-2011/world/GNR-Indicator_3213-world.html
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ייצור מלט מופחת קלינקר

נשר מפתחת יכולות לייצור מלט )צמנט( מופחת קלינקר. זאת, כחלק ממגמה עולמית לצמצום ההשפעות הסביבתיות של ייצור המלט. תהליך ייצור 
הקלינקר, שלב ביניים הכרחי בייצור מלט, הינו תהליך בעל השפעה סביבתית משמעותית הן מבחינת צריכת אנרגיה והן מבחינת פליטות גזי חממה. 

בשל כך, קיימת מגמה בתעשיית המלט העולמית למציאת פתרונות טכנולוגיים שונים אשר יאפשרו שימוש במלט דל קלינקר. בשנים האחרונות, 
הדרישה למלט מופחת קלינקר הולכת וגוברת ויחד איתה מגוון המוצרים וכמות המלט מופחת קלינקר אותו מיצרת נשר.

מלט סיגים הינו מלט ייחודי דל קלינקר. סוג מלט זה מאופיין באחוז קלינקר נמוך, 30% בלבד, לעומת מלט 
סטנדרטי )שאחוז הקלינקר בו עומד על כ- 80%(. מלט זה מכיל סיגים, שהינם תוצר לוואי של תעשיית 

הפלדה. זהו מלט ייחודי שנותן פתרונות לבנייה בסביבה ימית ותנאים אגרסיביים. מלט זה יוצר בטון עמיד 
ברמה גבוהה ביותר. לבטון המיוצר באמצעות מלט סיגים שרידות גבוהה, גם בתנאים קיצוניים כגון תשתיות 

לטיפול בשפכים, והוא עמיד לאורך זמן.

למידע נוסף בנוגע למוצר זה

מטרת נשר כיצרנית מלט היא שהלקוח יעשה שימוש אופטימלי במלט. יש לבחור 
את סוג המלט כך שיתאים לפרוייקט. 

נשר עובדת בשיתוף פעולה עם לקוחותיה על מנת להגיע ליעילות מירבית בשימוש 
במלט. במסגרת זו מתקיים תהליך לימוד משותף הנערך הן במעבדה והן בשטח, 

שמטרתו הבנת תכונות הבטון המיוצר מסוגי המלט השונים. בניסוי מעבדה 
השאיפה להגיע לאותן תכונות של הבטון בעלות נמוכה יותר ללקוח, בודקים את 

התוספים הכימיים אשר מוסיפים לבטון )בנוסף על המלט( על מנת ליצור ללקוח 
תערובת אופטימלית מבחינת התכונות ומבחינת עלויות.

מלט סיגים

AL )מלט )צמנט

נשר פועלת בשקיפות מלאה מול לקוחותיה. מומחי 
נשר מלווים את הפרוייקטים החל מבדיקות במעבדה, 
וכלה בבדיקות בשטח על מנת לוודא התאמה טובה.  

קיים שילוב בין המגמה העולמית ובין דרישת 
הלקוחות למלט איכותי ועמיד עם אחוזי קלינקר 

נמוכים יותר. נשר נותנת מענה לכך ומאפשרת את 
המעבר של לקוחותיה ממלט עתיר קלינקר למלט 

מופחת קלינקר.

זהו מלט )צמנט( מופחת קלינקר ועשיר באבן גיר בגוון בהיר וללא אפר פחם. מלט )צמנט( זה יכול לשמש 
ליישומים שונים וביניהם יציקת קירות חשופים, אלמנטים קונסטרוקטיביים ומאפשר שימוש בפיגמנטים 

בתערובות בטון.

למידע נוסף בנוגע למוצר זה

http://www.nesher.co.il/product_F.htm
http://www.nesher.co.il/product_F.htm
http://www.nesher.co.il/product_D.htm
http://www.nesher.co.il/product_D.htm
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גזי חממה  במיליוני טונות

גזי חממה לטון חומרי מליטה  קילוגרם
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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 נשר בתחום הפליטה הסגולית )טון CO2 לטון קלינקר( הגיעה בשנים האחרונות כמעט לגבול 

היכולת הטכנולוגית המוכרת. בשנת 2012 פליטת ה CO2 של החברה עמדה על 629 ק”ג CO2 לטון חומרי 
מליטה. נתוני הפליטה של נשר מעמידים אותה בין יצרניות המלט המתקדמות ביותר בעולם.

 כבשן הר טוב הודמם בסוף 2008 וחזר לפעול במהלך 2010. בשנת 2011 וה-2012 פעל הכבשן בהר טוב באופן רצוף. 
בשל כך, רואים ירידה בפליטות בשנים 2009-2010, אולם זו ירידה מלאכותית שנגרמה מהאטה בייצור. 

ביצועי נשר בתחום גזי חממה

בשנת 2012 פליטת ה- CO2 של החברה עמדה על 629 ק”ג CO2 לטון חומרי מליטה
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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. 

CO2 Gross ביצועי נשר מול אמות מידה בינלאומיות  קילוגרם

 *)ממוצע משוקלל של ה- CSI לשנת 2011(

עם ההכרה העולמית בחשיבות צמצום פליטת גזי חממה, נוצרו כלים כלכליים המשמשים חלק 
מהמדינות המפותחות ליישום המחויבות תחת פרוטוקול קיוטו, המחייב 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. יתכן אף שמעבר מסוג זה יגרום לעלייה בהשפעות סביבתיות ובפליטות 
גזי חממה כתוצאה משימוש בטכנולוגיות נחותות יותר. בנוסף, עלול הדבר להוביל לייבוא מוגבר של 

מוצרים ממדינות מתפתחות בהן הדרישות הסביבתיות והחברתיות פחותות. 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. 

למידע נוסף 

בראייה 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.

שימור תעשייה מקומית או “זליגת פחמן”

629
646*

 CSI
נשר

CO2 Gross 

הטלת מכסות פליטה בגבולות אזוריים ולא כלל-עולמיים וללא מנגנונים כלכליים מתאימים, עלולה להוביל לתופעה המוכרת 
בעולם כ”זליגת פחמן” )Carbon leakage(, בה 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. 

http://www.wbcsdcement.org/GNR-2011/world/GNR-Indicator_333-world-2011.html
http://www.wbcsdcement.org/GNR-2011/world/GNR-Indicator_333-world-2011.html
http://www.wbcsdcement.org/GNR-2011/world/GNR-Indicator_333-world-2011.html
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ניהול משאבים בר-קיימא

שימוש מושכל בדלקים וחומרי גלם
פעילות תעשייתית אינה יכולה להתבצע ללא שימוש באנרגיה. תעשיית המלט הינה צרכנית משמעותית של יעילות אנרגטית

אנרגיה ולכן צמצום וייעול בצריכת האנרגיה הינו אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני תעשייה זו.
נשר, משקיעה משאבים רבים בחיפוש אחר אנרגיה חלופית כדי להבטיח את עתיד החברה. 

נשר הציבה לעצמה שני יעדים עיקריים בתחום זה:

שיפור בטכנולוגיות הייצור. בשנת 2006 החלה הפעלה של טחנת מלט מהמתקדמות והיעילות 
.) בעולם, החוסכת כ- 20% בצריכת החשמל )להרחבה ראו דוח אחריות סביבתית 2006 

הגברת הניצול של תחליפי דלק כמקורות אנרגיה חלופיים. כיום עומד ניצול תחליפי הדלקים 
על כ- 1.4% )בחישוב על פי GJ( תוך שאיפה להגדיל רכיב זה בתמהיל הדלקים באופן משמעותי 

בשנים הקרובות, ליעד של 8% בשנת 2014 וכ- 20% בשנת 2015.

 אקולוגיה תעשייתית וניהול משאבים בר-קיימא 
המהפכה התעשייתית סימלה את תחילתו של עידן חדש, את היכולת לעבור מעבודת כפיים לייצור תעשייתי מסיבי 

באמצעות הקיטור. עד לא מזמן סימלו ארובות מעשנות של מפעלי תעשיה קידמה, רווחה כלכלית ותקווה לעתיד טוב יותר. 
אנשים עזבו את הכפרים ונהרו אל אזורים מרובי תעשיה כאל מקורות פרנסה, פיתוח ואפשרויות חדשות.

בעשורים האחרונים ארובות אלה, התעשייה והטכנולוגיה, הפכו לסמל של מטרד בריאותי וסביבתי. השינוי הדרסטי הזה בראיית 
התעשייה והטכנולוגיה, תוך התייחסות לאיכות הסביבה, הולידו זרם חדש בכלכלה הקורא לעשות שינוי בענפי התעשייה השונים 

ולהנחיל גישה של “אקולוגיה תעשייתית”.

האקולוגיה התעשייתית חוקרת את החומרים והאנרגיה אשר מהווים חלק מתהליך הייצור התעשייתי. היא שואפת לכמת את 
זרימת החומרים בתהליך התעשייתי מתוך חשש להשלכות של הפעילות התעשייתית על הסביבה, על המשאבים הטבעיים ודאגה 

מכמות הפליטות המזהמות ומיצירת שפכים ופסולת במפעלי התעשייה.

מתוך כך, אקולוגיה תעשייתית עוסקת בהסטה מתהליך תעשייתי לינארי, שבו משאבים והון עוברים דרך שרשרת הייצור ובסופו 
הופכים לפסולת, למערכת סגורה שבה פסולת יכולה לשמש כתשומה עבור תהליכי ייצור חדשים. המחקר מתמקד בנושאים 

של: זרימת חומרים ואנרגיה )“מטבוליזם תעשייתי”(, השינוי הטכנולוגי בהקשר סביבתי, מחזור חיים, תכנון ועיצוב, אקו-יעילות, 
מדיניות סביבתית מונעת מוצר ועוד.

חברת נשר גיבשה מדיניות סביבתית על בסיס העקרונות של גישת האקולוגיה התעשייתית. החברה עושה שימוש בתוצרי לוואי 
של תעשיות אחרות הן כתחליפי דלקים והן כתחליפים לחומר גלם. נשר עומדת כיום על 14.6% חומרי גלם חלופיים. חומרי גלם 
חלופיים מצמצמים את הצורך בחומרי גלם בתוליים.  נשר ממשיכה בחיפוש אחר מקורות לחומרי גלם חלופיים והחל מהרבעון 

האחרון של שנת 2010 החלה נשר לקלוט אבן גיר שהיא תוצר לוואי של תהליך ריכוך מים בתחנת ייצור החשמל בגזר השייכת 
לחברת החשמל. תחליף נוסף לאבן גיר נמצא בתוך המפעל עצמו. פסולות קיימות במפעל רמלה הוחזרו לתוך תהליך ייצור המלט.  

בנוסף, נשר עושה שימוש במים שוליים כחלופה למים שפירים במידת האפשר. כיום, נשר עושה שימוש במי קולחין להרטבת 
כבישים ומניעת אבק.

.1

.2

http://www.nesher.co.il/sviva_report_H2006.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_H2006.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_H2006.pdf
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צריכת דלקים   GJ לטון מוצר

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0.50 1.5 2 2.5 31

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100K 200K 300K 400K 600K500K

GJ צריכת דלקים  מליוני

תחליפי 
דלקים

מזוט

סולר

פטקוק
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3 6 9 12 15

הרטוב

חיפה

מטה

רמלה

MWh  צריכת חשמל



תי
יב

סב
סן 

חו
 | 

5 
ק

פר
  

נשר דוח אחריות תאגידית 2012

38

צריכת חשמל  קוט”ש לטון מוצר

הופכים את הפסולת לאנרגיה

פתרונות טיפול בפסולת

20
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הגידול הדמוגרפי והעלייה ברמת החיים הביאו בעשורים האחרונים לעלייה משמעותית בכמויות הפסולת 
המיוצרות ברחבי העולם. בישראל, כמויות הפסולת גדלות מדי שנה בשיעור של %5-3%. על אף מימדיה 
הקטנים של ישראל, שטח רב מבוזבז על הטמנת כמויות הפסולת האדירות. טיפול ראוי בפסולת כמו גם 

הפחתה בכמויות המיוצרות, הכרחיים להגנה על הסביבה ולשמירה על איכות חיינו.

לא קיים פתרון אופטימלי יחיד לבעיית הפסולת. בעולם נהוגה שיטת ה”טיפול המשולב”
המורכבת מחמש חוליות, כאשר מדיניות המשרד להגנת הסביבה הישראלי בטיפול בפסולת,

היא להפוך את הפסולת ממטרד למשאב, ולהקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

מדרג הטיפול בפסולת כפי שהוא מוגדר על ידי המשרד להגנת הסביבה הוא: הפחתה במקור, שימוש חוזר, 
מיחזור, הפקת אנרגיה מהפסולת )השבה( והטמנת הפסולת הנותרת.

הפחתה במקור- צמצום כמות ורעילות הפסולת בכדי להקטין את נפח האשפה המיוצר.

שימוש חוזר- איסוף מוצרים בתום השימוש לצורך שימוש חוזר.

מיחזור- הוצאת חומרים מזרם האשפה ושימוש בהם כחומרי גלם ליצירת מוצרים חדשים.

 פסולת לאנרגיה - מגוון שיטות לניצול חומרים בפסולת להפקת אנרגיה, 
)RDF )Refuse Derive Fuel, גזיפיקציה, פלסמה ועוד. ביניהן: 

הטמנה- סילוק פסולת על ידי קבורתה בקרקע במטמנות מאושרות.

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. 

1
2
3
4

5

מגמות צריכת האנרגיה בגרפים לעיל נובעות מכך שכבשן הר-טוב הודמם בסוף 2008 וחזר לפעילות במהלך 2010. הירידה הנראית בצריכת 
האנרגיה הינה מלאכותית ונגרמה מהאטה בייצור. עם זאת, ניתן לראות שיפור מתמשך בצריכת האנרגיה לטון מוצר וזאת בשל שיפורים 

טכנולוגיים והתייעלות אנרגטית.
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RDF פסולת לאנרגיה: טכנולוגיית

שימוש בפסולות כתחליפי דלק במפעלי נשר ואמות מידה עולמיות

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 לתהליכי 
ייצור, כגון חומרים מסוכנים, מתכות, זכוכיות ופסולת 

רטובה. את הפסולת הנותרת )נייר, קרטון, פלסטיק 
וכו’( מייבשים וגורסים לשבבים בהם ניתן להשתמש 

כדלק למתקנים שונים. השימוש ב- RDF מקובל מאוד 
ומשמש חומר הזנה למפעלי מלט רבים ברחבי העולם.

שיטת זו לטיפול בפסולת מקובלת על ידי המשרד 
להגנת הסביבה. להבדיל משריפת פסולת סטנדרטית, 

השימוש של פסולת כמקור אנרגיה בכבשני מלט 
אינו מאפשר פליטה של מזהמים אורגניים בשל זמן 

שהייה ארוך, טמפרטורה גבוהה ומגע ישיר בין הלהבה 

נשר עושה שימוש בממסים משומשים כתחליף לדלקים ובכך מונעת את הצורך בהשמדתם ומפחיתה את צריכת הדלק הפוסילי שלה. בשנת 2015 תחל 
נשר להשתמש גם בפסולת עירונית ותעשייתית ממוינת )RDF( כחומר בעירה לכבשני המלט. הפסולת תחליף חלק מחומרי הדלק הקונבנציונאליים. 

ניצול הפסולת מסייע בהפחתת ההשפעות הסביבתיות והעלויות הנלוות. כיום, השימוש בנשר בדלקים חלופיים ובביומסה כדלק עדיין אינו נפוץ.

נשר הגדירה לעצמה יעד של הגברת ניצול תחליפי דלק כמקורות אנרגיה חלופיים לדלקים מאובנים עד לכ- 20% מתמהיל הדלקים בשנת 2015. 
המרכיב המשמעותי של הדלקים החלופיים הינו RDF )דלק שמקורו בפסולת( נשר מעוניינת להתחיל להשתמש ב- RDF בהקדם, אך נגרם עיכוב 

ביישום הפרוייקט מסיבות שאינן תלויות בחברה. ב-2015 צפויה נשר לעשות שימוש משמעותי יותר בדלקים חלופיים ובביומסה, ובכך להתקרב 
לערכי שימוש גבוהים יותר, כמקובל בעולם המערבי.

מידע נוסף לגבי נתונים ברחבי העולם ניתן למצוא כאן

לחומר הגלם. גם מזהמים אנאורגניים אינם נפלטים, 
שכן הם נספחים לקלינקר. 

הביקוש של נשר לפסולת ממוינת יביא למספר 
יתרונות סביבתיים: הפחתת כמויות הפסולת הנשלחות 

להטמנה יחסוך בשטחי הטמנה, הפחתה של כמות 
הדלק הפוסילי הנצרך בנשר, פליטת גזי החממה 

נמוכה יותר בשריפה המבוקרת של הפסולת לעומת 
הטמנתה, וליצירת מערך הפרדה ומיון של פסולת 

מעורבת. פסולת אורגנית תועבר למתקן קומפוסטציה 
וה- RDF יועבר לנשר. 

כבשן מס’ 2 במפעל רמלה אושר לשימוש בדלקים 
 אלטרנטיביים וכבשן מס’ 1 נמצא בתהליכי אישור. 

נשר צפויה לקלוט כ- 150,000 טון RDF בשנה החל 
משנת 2015. 

דלקים חלופיים

נשר: 

עולמי:

EU-28

1.4%

13%

34%

נשר: 

עולמי:

EU-28

שימוש בביומסה

0.2%

4.1%

8.7%

http://www.wbcsdcement.org/GNR-2011/world/GNR-Indicator_3211a-world.html
http://www.wbcsdcement.org/GNR-2011/world/GNR-Indicator_3211a-world.html
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שימוש מושכל בחומרי גלם ואמות מידה בינלאומיות
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. 

על מנת לנסות ולהפחית את הכרייה של חומרי גלם ממחצבות )בתוליים(, נשר משלבת בייצור המלט 
גם חומרים חלופיים, כגון תוצרי לוואי מתעשיות שונות. חומרים אלו מצמצמים את הביקוש לחומרי גלם 

ממחצבות. לרוב נעשה שימוש בתוצרי לוואי מתעשיות שונות הכוללים: אפר פחם מתחנות הכוח של חברת 
החשמל בייצור הקלינקר וכתחליף קלינקר, גבס שנוצר בתעשייה כתחליף לגבס טבעי, ואדמות מזוהמות 

בדלק תקני כתחליף לחרסיות. שילוב החומרים החלופיים בתהליך הייצור אינו פוגע באיכות המוצר המיוצר 
ומשווק על ידי חברת נשר.

תעשיית המלט מתבססת 
על חציבת חומרי גלם, 
אבן וחרסית, והפיכתם 
למלט. על מנת לנסות 

ולהפחית את הכרייה של 
חומרי גלם ממחצבות 

)בתוליים(, נשר משלבת 
 בייצור המלט גם 
חומרים חלופיים.

צריכת חומרי גלם  טון

חומרי גלם ממוחזרים  

חרסית

חול

חומרי גלם 
ממוחזרים

גבס

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2M 4M 6M 8M 10M

תחליפי חרסית

2011

67%1%

13%

9%7%
שבבי ברזלתוצרי לוואי תעשייתיים

גבס מתעשייה

אפר פחם

תחליפי אבן גיר
3%

אבן 
גיר

1,060,641 טון )12.9% מכלל חומרי הגלם(
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שימוש חוזר בפסולת תהליכית כחומר גלם

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. השנה הוכנסו חזרה לתוך תהליך ייצור המלט 
כ- 104 אלף טון של אבק כבשנים.

השימוש שנעשה בנשר בחומרי גלם ממוחזרים עומד בקו אחד עם החברות המובילות בעולם. נשר משתמשת 
בכ- 14.6% בחומרי גלם ממוחזרים.

פסולת מוצקה מהווה 
בעיה בכל העולם 

ובישראל בפרט, בשל 
גודלה הקטן וצפיפות 

האוכלוסייה.

2012

תחליפי חרסית 54.1%0.1%

14.3%

13.8%8.3%
שבבי ברזלתוצרי לוואי תעשייתיים

גבס מתעשייה

אפר פחם

תחליפי אבן גיר
9.4%

1,123,434 טון )14.6% מכלל חומרי הגלם(
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בחינת ההשפעות הסביבתיות לאורך מחזור חיי המוצר

בעידן הנוכחי קיים עושר של מידע אודות מוצרים והשפעתם הסביבתית. אולם, 
לעיתים המידע מטעה, מגמתי וחלקי. כתוצאה, חלק גדול ממחזיקי העניין איבד 

אמון בהצהרות סביבתיות אודות מוצרים. בחינת ההשפעות הסביבתיות של מוצרים, 
בין אם מוצרי מזון, מוצרי טקסטיל או חומרי בנייה, נדרשת לאורך חיי המוצר. 

לעיתים ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות הן בעת תהליך ייצור המוצר ולעיתים 
הן במהלך השימוש במוצר. 

לאורך השנים פותחו שיטות למדידת השפעות סביבתיות לאורך חיי המוצר, אולם 
לא נעשה בהן שימוש נרחב בתעשייה. בעת האחרונה, המודעות לנושא ההשפעות 

הסביבתיות לאורך מחזור החיים של המוצר, עלתה הן בקרב הייצרנים והן בקרב 
הצרכנים. 

ניתוח מחזור חיים– Life Cycle Assessment הינו כלי להערכת ההשפעה 
הסביבתית של מוצרים וחומרים. זוהי שיטה אנליטית הכוללת איסוף והערכה של 

התשומות, התפוקות וההשפעות האפשריות של מערכת מוצר לאורך כל מחזור 
החיים שלו, מכריית חומרי הגלם והייצור, דרך השימוש במוצר ועד סוף חיי המוצר. 

המידע המתקבל מהערכת מחזור חיים יכול גם להשפיע על מדיניות ותקנות 
סביבתית. נשר החלה לבחון מספר ממוצריה על פי שיטה זו ומתבססת על תוכנות 

מיחשוב מהמתקדמות בעולם בתחום.

בנוסף, בהתבסס על ניתוח מחזור החיים, מתפתח תחום חדש הנקרא “תצהיר סביבתי” 
)Environmental Product Declaration - EPD( תצהיר סביבתי למוצר הינו מסמך 

יחיד המסכם את מכלול ההשפעות הסביבתיות של המוצר לאורך מחזור חייו. 

זהו פורמט דיווח מוגדר אודות ניתוח מחזור חיים שנערך למוצרי החברה. קיימות 
הנחיות ספציפיות לתחומי תעשייה שונים ונדרשת ביקורת של גוף חיצוני בלתי תלוי 

ניתוח מחזור חיים – Life Cycle Assessment הינו כלי להערכת ההשפעה הסביבתית של מוצרים וחומרים. זהו כלי שימושי 
לקבלת החלטות לפיתוח מוצר חדש ולאופטימיזציה של צריכת אנרגיה וחומרי גלם. בנוסף, הוא מאפשר לזהות פתרונות 

בהפחתת פליטות גזי החממה ומציאת חלופות לחומרים מזיקים, וכן לאפשר השוואה בין ההשפעות הסביבתיות של מוצרים 
שונים. נשר החלה לבחון מספר ממוצריה על פי שיטה זו ומתבססת על תוכנות מיחשוב מהמתקדמות בעולם בתחום.

כחלק מתהליך הדיווח. הדוח הינו ציבורי ויאפשר 
בחינה של ההשפעות הסביבתיות של מוצרים. הדייווח 

של EPD כולל מידע אודות מדרך הפחמן והשפעת 
המוצרים על שינויי אקלים, פגיעה בשכבת האוזון, 
פליטת חומציות לקרקע ולמים, העשרת גופי מים 

ביסודות הזנה )Eutrophication(, פליטת מזהמי אוויר, 
השפעות בריאותיות-סביבתיות ופגיעה במשאבים 

טבעיים ובתי גידול. עם התרחבות הדיווח למוצרים 
נוספים בקרב חברות שונות, ניתן יהיה להשוות את 

ההשפעות הסביבתיות של מוצרים.

ענף הבנייה אימץ בחום את הגישה לדיווח סביבתי 
אודות מוצרים, בייחוד בתחום הבניה הירוקה, 

והיא מקודמת על ידי גורמים בינלאומיים וביניהם, 
ארגון הבנייה הירוקה הבריטי המקדם את תקן ה - 
 BREEAM )Building Research Establishment
Environmental Assessment Method( וארגון 

 US Green Building( הבניה הירוקה האמריקאי
 .LEED המפקח על תקן הבניה הירוקה בשם )Council

נשר עורכת ניתוח מחזור חיים למספר ממוצריה. 
התהליך צפוי להסתיים בשנת 2014.

אריזה ושילוחייצורחומרים

מחזור חיי המוצר

סוף חיי המוצרשימוש
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ביצוע נשר מול אמות מידה בינלאומיות  גרם לטון קלינקר

נתוני CSI הינם לשנת 2011. מידע נוסף ניתן למצוא כאן

תחמוצות 
גופרית

SOx

נשר 

נשר 

נשר 

CSI Low EmittersCSI Low EmittersCSI Low Emitters

CSI High EmittersCSI High EmittersCSI High Emitters

88

1,247

77

זיהום אוויר הוא שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים כימיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי ועלולים 
להוות סכנה לאדם ולסביבה. חלקם ממקורות טבעיים ותופעות טבע, כגון אבק, אך גם מעשה אדם כתוצאה 

מפעילות תעשייתית וחקלאית, ייצור אנרגיה ושימוש באמצעי תחבורה. מזהמי האוויר מתחלקים לשני סוגים: 
גזים, כגון תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית ועוד, וחומר חלקיקי שמקורו באבק, בתוצרי גריסה תעשייתית או 

בתוצרי שריפה בלתי מושלמת מתחבורה )פיח וכד’(. 

נשר נוקטת באמצעים הנדרשים להבטחת עמידה בדרישות תקני הפליטה ומקצה משאבים רבים למניעת 
זיהום האוויר. כל מתקני הייצור מצוידים במערכות חדישות לסינון ושיקוע חלקיקים העלולים להיפלט מתהליך 

הייצור. מרבית מזהמי האוויר הנפלטים בתהליך השריפה מסולקים בתוך כבשני המלט. 

בשנת 2012 עדכן ה- CSI את ההנחיות לניטור מזהמים עיקריים של תעשיית המלט. על פי ההנחיות 
המעודכנות, החברות המשתתפות ב- CSI יתחייבו לניטור רציף של מספר מזהמים עיקריים של תעשיית 

 ,)PM( המלט החל משנת 2015. המזהמים הנדרשים לניטור רציף תחת תוכנית וולנטרית זו הם: חלקיקים
.)SOx( ותחמוצות גופרית ,)NOx( תחמוצות חנקן

מפעלי נשר רמלה וחיפה עומדים כבר כעת בהנחיות אלה. במפעל הר טוב קיים ניטור רציף לחלקיקים וב- 
2014 תותקן מערכת ניטור רציף לתחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית. 

איכות אוויר
נשר נוקטת באמצעים 

הנדרשים להבטחת 
עמידה בדרישות 

תקני הפליטה ומקצה 
משאבים רבים למניעת 

זיהום האוויר.

אבֿק
Dust

Emssions

66

613

תחמוצות 
חנקן
NOx

1,912

1,915

844

הבקרה על תהליכי 
המניעה והטיפול 

נעשית על ידי מערך 
ניטור בארובות וניטור 

סביבתי הכולל:

  מכשירי מדידה מותקנים בארובות הכבשנים, בטחנות המלט ובטחנות הפחם ועוקבים אחר כל שינוי
     ברמת פליטת מזהמים

  בדיקות חלקיקים במתקני המפעל המבוצעות על ידי אנשי מקצוע מוסמכים

  יחידות ניטור סביבתיות ביד-רמב"ם ובכרמי יוסף הפועלות 24 שעות ביממה

  תחנת ניטור של המשרד להגנת הסביבה בבית שמש

58

http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues/emissions-reduction/key-performance-indicators 
http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues/emissions-reduction/key-performance-indicators 
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נשר משקיעה רבות בהפחתת ההשפעות הסביבתיות ובהפחתת תחמוצות החנקן
בפרט. מתוך ראייה לטווח ארוך ומעבר לדרישות התקן הישראלי, התקינה נשר 

מערכת מתקדמת לצמצום תחמוצות חנקן )SNCR( במערך הייצור במפעל נשר 
ברמלה. מערכת זו הותקנה במהלך 2010 באחד מכבשני המפעל ובשנת 2012 

הותקנה המערכת בכבשן הנוסף במפעל. נשר החלה להפעיל מערכות אלו לפני 
שנדרשה לכך בחוק, כאשר עלויות הפעלת המערכת עומדות על מיליוני ש”ח בשנה. 
עלויות התפעול של מערכות אלו עמדו בשנת 2012 על - 14,000,000 ש”ח. במפעל 
נשר הרטוב צפויה התקנה של המערכת בשנת 2015. מערכות אלו הפחיתו באופן 

משמעותי את כמות פליטת תחמוצות החנקן לאוויר. ככלל, קיימת מגמת שיפור 
לאורך שנים בפליטת תחמוצות חנקן. 

העליה בפליטות חלקיקים, כפי שהיא מופיעה בטבלה, נובעת משינוי מתודולוגי בחישובי 

כספית
Hg

22.5

9.9

43

56

43

110

283

25

140

682

44

285,164

0.00004

קדמיום
Cd

תליום
Tl

אנטימון
Sb

ארסן
As

עופרת
Pb

כרום
Cr

בנוסף על המזהמים העיקריים, מגדיר ה-CSI מזהמים נוספים כרלוונטים למעקב על ידי מפעלי ייצור המלט: 

מזהמי אוויר משניים לשנת 2012  קילוגרם

מזהמי אוויר עיקריים  טון

2003200420052006200720082009201020112012מזהם

)NOx( 13,00010,66211,37911,81110,98910,7119,9099,64910,5888,489תחמוצות חנקן

)PM( 265.0201214179.6164.9171.9137.4190.6218294חלקיקים

)SOx( 262490135150183389*81.655.583140-600*תחמוצות גופרית

*כתלות בחומרי הגלם

פליטות והרחבת גבולות הדיווח למקורות פליטה שלא 
היו חלק מהדיווח בעבר. 

בתחילת שנות ה-2000 כבשן הר טוב הודמם למשך 
שנתיים וחצי והחל לפעול שוב באמצע 2005. הכבשן 

הודמם שוב בסוף 2008 וחזר לפעול במהלך 2010. 
בשנת 2011 וב- 2012 פעל הכבשן בהר טוב באופן 

רצוף. בשל כך, רואים ירידה בפליטות בשנים -2009
2010, אולם זו ירידה מלאכותית שנגרמה מהאטה 

בייצור. כיום, עם הטמעת מערכות טכנולוגיות 
מתקדמות והשקעות משמעותיות באיכות הסביבה, 

קיימת ירידה מתמשכת בפליטות.

קובלט
Co

נחושת
Cu

מנגן
Mn

ניקל
Ni

ונדיום
V

תרכובות 
אורגניות 

נדיפות
VOCs

דיוקסינים 
ופוראנים
PCCD/F 

39
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חקיקה מתקדמת באיכות הסביבה

הכנה לקראת עמידה בחוק אוויר נקי
מטרת החוק היא להביא לשיפור של איכות האוויר ולצמצם את זיהום האוויר לשם הגנה על בריאות 

ואיכות החיים. להשגת מטרה זו, נדרשת תכנית ממשלתית רב שנתית והגדרת יעדים ארוכי טווח. הדרישות 
מהתעשייה כוללות: שימוש בטכנולוגיות מיטביות, תכנון, ניטור ודיגום, ודיווח ציבורי בנוגע לפליטות.   

אתרי נשר ברמלה ובהרטוב הגישו בקשות להיתר פליטה בחודש מרץ 2012. מפעל הר-טוב צפוי לקבל היתר 
פליטה במהלך 2013. מפעל רמלה עתיד לקבל היתר בשנת 2014.

כבר כיום מפעילה נשר מערכות לצמצום פליטות ממערך הייצור שלה ומדווחת באופן ציבורי על הפליטות 
לאוויר, הן בדוח האחריות התאגידית והן באתר האינטרט שלה, המתעדכן אחת לחודש.

כחלק ממגמות עולמיות והצטרפות ישראל לארגון המדינות המפותחות, ה- OECD, מקדם המשרד להגנת 
הסביבה חקיקה שתגביר את רמת השקיפות הנדרשת מהתעשייה בישראל בתחום פליטות המזהמים 

והפסולת לסביבה.

בשנת 2012 נכנס לתוקף חוק ה- PRTR. מטרת החוק היא להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל, 
לעודד מפעלים להפחית פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת לסביבה וכן ליצור כלי מסייע לקבלת 

החלטות, למחקר ולקביעת מדיניות מקיימת. 

החוק מחייב דיווח שנתי של כל הפליטות לסביבה: אוויר, שפכים והעברת פסולת ברמת המפעל.

 PRTR-Pollutant Release and( המנגנון שישמש למטרה זו נקרא מרשם של פליטות מזהמים והעברתם
Transfer Register(. אימוץ מנגנון הדיווח בישראל, מקורו בדרישת ארגון ה-OECD. המידע שיאסף יפורסם 

לציבור באתר אינטרנט ייעודי של המשרד להגנת הסביבה.

החוק חל על מאות מפעלי תעשייה והם מחוייבם בדיווח, ביניהם גם מפעלי נשר. נשר מדווחת באופן 
ציבורי, בדוחות אחריות תאגידית, מאז שנת 2004, על פליטות המזהמים העיקריים של תעשיית המלט, כפי 
 World Business Council for -של ה Cement Sustainability Initiative -שהם מוגדרים בפרוייקט ה

.Sustainable Development

חוק ה- PRTR מחייב דיווח על מזהמים נוספים. באמצעות מנגנון הדיווח של החוק וכן בעקבות הכנת 
בקשה להיתר פליטה, מרחיבה נשר את גבולות הדיווח, הן מבחינת מקורות הפליטה המחושבים והן במספר 

המזהמים המדווחים.

דיווח כמותי של המזהמים העיקריים ניתן למצוא בדוח זה, כמו גם השוואה של כמות המזהמים לאורך שנים. 

חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה – 
חובות דיווח ומרשם( התשע”ב - 2012
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מחצבות נשר – מפחיתים השפעות סביבתיות
לתעשיית המלט יכולת השפעה משמעותית על הסביבה. מחצבות אבן גיר פעילות לטווח זמן ארוך, של עשרות 
שנים. נשר פועלת לניהול מיטבי של ההשפעות הסביבתיות שעלולות להיווצר מפעילות המחצבה, החל מרעש 

וכלה באבק. תכנון מתאים של המחצבה כבר בשלב הקמתה מאפשר לצמצם את ההשפעות הסביבתיות.

המחצבה ברמלה תוכננה מלכתחילה להפחתת ההשפעות הסביבתיות. החציבה מתמקדת בחפירה בירידה 
אנכית אל מעבה הקרקע ללא פיצוצים. סביב המחצבה נבנו סוללות עפר מלאכותיות בגובה של 10 מטר 

ויותר, על גביהן נטעו עצים המשתלבים בנוף הצמחייה הטבעית. פעילויות אלו מפחיתות באופן משמעותי 
הפרעות סביבתיות, החל ברעש ואבק וכלה בצמצום ההפרעות הנופיות.

המחצבות ההיסטוריות של נשר בחיפה והרטוב 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. 

. הקרן הוקמה בשנת  מדינת ישראל מסייעת בשיקום מחצבה בסוף חייה על ידי הקרן לשיקום מחצבות 
1978 ומטרתה לפתור את הבעיות הנוצרות ממחצבות, שסיימו את תפקידן על ידי גביית כספים בתקופת 

פעילות המחצבה והחזרתם לבעלי המחצבה לצורך שיקום עם סגירתה. 

מחצבות נשר  יחידות שטח: דונם

נשר פועלת לניהול מיטבי 
של ההשפעות הסביבתיות 

שעלולות להיווצר
מפעילות המחצבה, החל 

מרעש וכלה באבק.

חומר גלםשטח המחצבה מכרה
122.3שטח שנוצל ב-2012חרסית2587קדמה

חומר גלםשטח המחצבה מחצבת 
1.85שטח שנוצל ב-2012גבס26.1מנחמיה

חומר גלםשטח המחצבה מחצבת 
אבן 1099רמלה

גיר
143שטח שנוצל ב-2012

חומר גלםשטח המחצבה מחצבת 
דהר-אל-

עירק
אבן 750

גיר
15.5שטח שנוצל ב-2012

חומר גלםשטח המחצבה מחצבת 
אבן 220הר חרוז

גיר
24.1שטח שנוצל ב-2012

חומר גלםשטח המחצבה מחצבת 
אבן 1171תמרה

גיר
6.1שטח שנוצל ב-2012

http://energy.gov.il/Subjects/Mining/Pages/GxmsMniQuarriesRehabilitationFund.aspx
http://energy.gov.il/Subjects/Mining/Pages/GxmsMniQuarriesRehabilitationFund.aspx
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הובלת חומרי הגלם מהמחצבה תוך המנעות משימוש במשאיות

שימור במחצבות: ממצאים ארכיאולוגים ועד מגוון המינים

כחלופה לעשרות משאיות שגרמו לעומסי תנועה וזיהום אוויר, הוקם במפעל רמלה 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.

השימוש במסוע מפחית משמעותית את צריכת האנרגיה ופליטת גזי החממה לטון אבן לק”מ בהשוואה לשינוע במשאית.  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.

כחלק מתהליך 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 2007 נמצא כי יש מספר ריכוזים משמעותיים של רקפות וכלניות.  

נשר אימצה את מסקנות הסקר ופעלה בהתאם. נעשה פינוי גיאופיטים משטח של כ- 80,000 מ”ר המיועד 
לחציבה. הפינוי נעשה על ידי קבלן חיצוני ובפיקוח רשות הטבע והגנים, ונשתלו מחדש. נשר פועלת באופן 

שוטף למניעת הרס צמחיה אשר נמצאת בתחום המחצבה הפעילה. במהלך 2013-2014 צפויים להעתיק עצים 
מוגנים משטח המחצבה לאזורים חלופיים.

מים הם משאב במחסור ברחבי העולם. מדינת ישראל היא מדינה מדברית, שגרעון המים שלה מצטבר ומחריף 
עם השנים. צריכת המים בישראל נחלקת לשלושה שימושים מרכזיים: ביתיים, תעשייתיים וחקלאיים. השיטות 

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

במפעלי נשר ברמלה ובחיפה משמשים המים בתהליך הייצור לצינון האוויר במגדלי הקירור, לקירור המלט 
בטחנות המלט וכן להרטבת דרכים למניעת אבק ולצרכים סניטרים. במפעל הרטוב, אשר קו הייצור בו הוא “חצי 
יבש”, קיימת צריכת מים גם בתהליך ייצור חומרי הגלם לכבשן, אך כל המים מתאדים. עקב כך, במפעלי נשר אין 

שפכים תעשייתיים אלא שפכים סניטריים בלבד. שפכים אלו מועברים ומטופלים במערך הביוב העירוני. 

צריכת מים ושפכים

20112012 2010יחידות: m3צריכת מים

546,177*533,038*509,294*רמלה
67,590175,000183,574הרטוב
31,716*29,116*24,077חיפה

*הכמות המדווחת כוללת 
מים שאינם שפירים.

המעבר לקו יבש במפעל רמלה הביא לחיסכון אדיר במים. עם זאת עדיין קיים שימוש מסוים במים בתהליך הייצור, בעיקר לקרור ולהרטבת 
דרכים על מנת למנוע אבק. בכל מפעלי נשר נעשות פעילויות לצמצום צריכת מים בכלל וצריכת מים שפירים בפרט. 

במהלך שנת 2012 עשתה נשר שימוש בכ- 15,000 מ”ק של מי קולחין להרטבת המחצבה כחלופה לשימוש במים שפירים. ובמפעל נשר 
בחיפה כ-4% מצריכת המים של המפעל, היתה של מים שאינם שפירים. מים אלו משמשים לקירור, מניעת אבק והשקיה.

במפעלי נשר אין 
שפכים תעשייתיים 

אלא שפכים סניטריים 
בלבד. שפכים אלו 

מועברים ומטופלים 
במערך הביוב העירוני. 

ישראל נמצאת באזור בעל היסטוריה ארוכה וחשובה. נשר משקיעה משאבים רבים בשיתוף רשות העתיקות לצורך חפירות הצלה 
ופעולות שימור שלל ממצאים ארכיאולוגיים בשטחי המחצבות במפעליה. במחצבת נשר ברמלה התגלו עתיקות מתקופות קדומות 
. חלק קטן  )רומית קדומה ומהתקופה הביזנטית(. מידע נוסף ניתן למצוא בדוחות הסביבתיים של נשר לשנים 2004  ו- 2006 

מהמוצגים נמצאים במרכז המבקרים של החברה בסמוך למפעל החברה ברמלה.

http://www.nesher.co.il/sviva_report_H2006.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_H2006.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_H2004.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_H2004.pdf
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מעקב וצמצום כמויות הפסולת

השקעות כספיות בתחום איכות הסביבה

נשר עמדה ביעד שהציבה לעצמה בנוגע לפסולת. מפעלי נשר ברמלה, בהר טוב ובחיפה מיפו את זרמי הפסולת היוצאים מהמפעלים 
וכומתו כמויות הפסולת. כחצי מכמות הפסולת בנשר מיועדת למיחזור.

טיפול בפסולת בנשר  טון

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. הרגולציה הסביבתית המתקדמת ומחוייבויות נוספות בתחום איכות הסביבה שנשר 

לקחה על עצמה באופן וולנטרי דורשות השקעות והוצאות שוטפות בסכומים של עשרות מיליוני ש”ח בשנה.

הסכום הכולל של העלויות הסביבתיות שנשר נשאה בהן, לצורך מניעה או הפחתה של פגיעה בסביבה בתקופת הדוח, הסתכם בכ- 40 מיליון ש”ח.

61%

39%
השקעות

הוצאות

השקעות והוצאות בתחום איכות הסביבה:

2.2 4.4 4.2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20082007 2009 2010 2011 2012

*הנתונים הינם במליוני ₪

3324

3,533

30

מיחזור

קומפוסטציה

הטמנה

7.6 10.6 10.9 7.9 6.1 9.4
21.0 25.9 40
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פרק

6
חוסן חברתי

נשר 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.

נשר דוגלת בהעסקה הוגנת לעובדיה תוך כיבוד ותמיכה בזכויות אדם והבטחה כי אין לחברה חלק 
בהפרת זכויות אדם בתחומי פעילותה.

כחלק ממערך הניהול אימצה נשר ב-2004 קוד אתי, אשר עודכן בשנת 2011 והיא 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. 

טל
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עובדים ומדיניות העסקה
נשר תומכת בסביבת עבודה ראויה ובטוחה ופועלת לקדם זאת על-ידי: מחוייבות למניעת תאונות עבודה,

תמיכה בזכות העובדים להתאגד ולקיים משא ומתן על זכויותיהם, הימנעות משימוש או רווח ממצב של עבודה 
בכפיה או בתנאי עבודה לא הוגנים, תמיכה במניעת העסקת ילדים )למעט העסקת ילדי העובדים בקיץ בעבודות 

למען הקהילה תמורת שכר(, תמיכה במניעת אפליה וכיבוד חופש העיסוק בכל תחומי פעילות החברה. 

נוסף על כך, מושקע זמן רב בהדרכות ובפיתוח מיומנויות בקרב עובדי החברה, היוצרים גמישות תעסוקתית ורכישת 
מגוון רב של כישורים המאפשרים לעובד למלא תפקידים רבים יותר. גמישות תעסוקתית תורמת לשילוב בין 

האינטרסים הארגוניים והאינטרסים האישיים בעידן של אי וודאות והעדר בטחון תעסוקתי.

בסקר שביעות-רצון פנימי שבצעה הנהלת נשר בשנת 2011 באמצעות חברה חיצונית, עלה שעובדי נשר גאים לעבוד 
בחברה )ציון 9.24( וממליצים עליה כחברה שטוב לעבוד בה )ציון 9( – יותר מהממוצע במשק.

כ- 76% מהעובדים 
בארגון, מיוצגים על 

ידי ארגוני עובדים 
וחלים עליהם הסכמים 

קיבוציים מיוחדים

לאורך 87 שנות 
פעילותה, היוותה 

חברת נשר, מקום 
תעסוקה בטוח ויציב 

למאות עובדיה, 
כאשר אחוז תחלופת 

העובדים במפעלי 
החברה הוא נמוך 

ועומד על כ- 4% לשנה

פילוח עובדי נשר

 מספר מועסקים
בחוזה זמני

 מספר מועסקים
בחוזה קבוע

 מספר מועסקים
במשרה חלקית

 מספר מועסקים
במשרה מלאה

 מספר עובדי
קבלן

 סך כל העובדים
 המועסקים )עפ”י
תקן( בשנת 2012

62 460 5 517 195 521

קצב תחלופת עובדים

סביבת עבודה וביטחון תעסוקתי

בני 50 ומעלה בני 30-50 בני פחות מ- 30

6 10 0 גברים

5 2 0 נשים

הוגנות וכבוד הדדי
אנו מאמינים בתרומתה של מערכת 

יחסי אנוש בריאה לחוסנו של 
הארגון, אשר נובעת משמירה על 
כבוד הפרט ועל התנהגות מכבדת 
בין אדם לחברו. אנו בנשר נותנים 
יחס הוגן לכל השותפים העושים 
במלאכה: עובדים, קבלני משנה, 
לקוחות וספקים ומאפשרים לכל 

אחד הזדמנות שווה

מרבית העובדים בתחום המלט מועסקים על פי הוראות 
הסכמים קיבוציים. קיימים הסכמים קיבוציים כלליים החלים על 
כל עובדי תחום המלט. כמו כן, קיימים תנאי הסכמים קיבוציים 

מיוחדים שנחתמו במפעלי נשר השונים. הסכמים אלו, חלים על 
העובדים המשתייכים לאותו מפעל בלבד, מתעדכנים מעת לעת, 

בדרך של משא ומתן בין ועדי העובדים במפעל לבין ההנהלה. 
בכל מפעל קיימים ועדי עובדים המאוגדים תחת הסתדרות 
העובדים. כ- 76% 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. 

תחושת ביטחון תעסוקתי בקרב עובדי חברה הינה בעלת חשיבות רבה בתחומים רבים בארגון עסקי. ביטחון במקום 
העבודה משרה בקרב העובדים תחושת סיפוק, נאמנות לארגון ומפחית משמעותית את אחוז תחלופת העובדים, 

פרמטרים אלו נמצאו כחשובים ביותר בהישרדותו של ארגון עסקי ויכולים להביא לצמיחתו.

חברת נשר רואה עצמה כאחראית ליצירת ביטחון ויציבות תעסוקתית בקרב עובדיה ולכן משקיעה משאבים רבים 
במתן תנאים הולמים, ביצירת דיאלוג מול העובדים במטרה להוריד את תחושת אי הוודאות בקרבם ובביסוס יחסי 

עובד-מעביד פתוחים ויציבים. זה למעלה מעשור שלא היו שביתות עבודה במפעלי נשר.
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בטיחות – ערך ליבה
נשר הציבה לעצמה 

יעד של פעילות שוטפת 
ללא פציעות, תוך 
מחויבות מוחלטת 

למניעת תאונות עבודה. 

בשנת 2002 נשר הציבה לעצמה יעד של פעילות שוטפת ללא פציעות, תוך מחויבות מוחלטת למניעת תאונות 
עבודה. נושא זה מהווה ערך ליבה של החברה. האחראים לנושא הבטיחות הם ההנהלה והעובדים כאחד. קיימות 

ועדות בטיחות וגהות המשותפות להנהלה ולעובדים, המחוייבות על פי חוק, כאשר 100% מהעובדים מיוצגים בועדות 
אלו. בנוסף, קיימים מנגנוני בקרה יעודיים לנושא הבטיחות בדרגות ההנהלה הבכירות. נעשה מאמץ פעיל ומתמיד 

להפיק לקחים ולשפר דרכי המניעה והתמודדות עם סיכונים. 

בטיחות פעילה – תכנון מוקדם למשימה
על מנת לעמוד ביעד של “פעילות ללא פציעות”, אימצו 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 מנגנון לניתוח אירועים עם נפגעים ואירועים של “כמעט ונפגע” 
)בהם אין פציעות או נזקים הנראים לעין(. מכל תאונה אפשר ללמוד כיצד ניתן למנוע את התאונה הבאה ולבחון את 

ההתמודדות עם מצבים העלולים לגרום למפגע בטיחותי.

לאחר אירוע בטיחותי בו נגרמה פציעה או היה חשש לפגיעה, נעשה ניתוח 
פנימי של האירוע בכדי להבין מה גרם לבעיה ואיך ניתן למנוע את המקרה 

הבא. ניתוח האירוע כולל 2 שלבים עיקריים: ניתוח שגיאות וניתוח הגורמים 
לתאונה. בסיום הניתוח נועד צוות עובדים ומנהלים ייעודי, בכדי לנתח 

את המקרה וללמוד ממנו, ולאחר מכן, הניתוח מסוכם ומגובשים לקחים 
פרואקטיביים למניעת המקרה הבא ואחריות לביצוע שינויים בנהלי העבודה 

 מועברת לגורמים הרלוונטיים.
הרחבה בנושא זה ניתן למצוא בדוח אחריות תאגידית לשנת 2008 

פעילות זו מבוצעת על ידי מנהלים בכל הדרגות, המסיירים בשטחי המפעלים 
ובודקים, מאתרים ומחדדים מצבים המועדים להתפתח לכדי מפגע בטיחותי. 

שיתוף פעולה והנחלת חשיבות הבטיחות לכל אנשי הצוות, תקדמנה את 
החברה לקראת היעד של פעילות שוטפת ללא פציעות ומחויבות מוחלטת למניעת פגיעה בבני אדם.

הנתונים כוללים את נתוני תמ”ן ומטה נשר. החל משנת 2005, נתוני תאונות העבודה ואובדן ימי העבודה כוללות 
גם את התאונות שאירעו לעובדי קבלן, בנוסף לתאונות שאירעו לעובדי החברה. שיעור תאונות עבודה ושיעור ימי 

תאונה הינם מדדים אשר מתייחסים למספר תאונות וימי תאונה ביחס ל- 100,000 שעות עבודת אדם. מדדים אלו 
מאפשרים להשוות ביצועים של חברות שונות.

2003200420052006200720082009201020112012

40324638381818212934תאונות עבודה

2.71.62.11.81.90.80.80.951.11.4שיעור תאונות עבודה

583395824513458307101265264656ימי תאונה אובדן ימי עבודה

41.819.837.124.423.113.44.412.010.326.7שיעור ימי תאונה

בטיחות
אנו מחויבים באופן מוחלט לערך 
חיי אדם למניעת פגיעה באדם, 

לבטיחות העובד והסביבה וליצירת 
תרבות עבודה שבה אין תחרות בין 
שיקולים של תפוקה, לוחות זמנים 

ותקציב - לבטיחות

תאונות בשטח המפעל
בשנת 2012 התרחשו בשטח המפעלים של נשר ברמלה ובהר טוב שתי תאונות מצערות שגבו חייהם של שני 

אנשים. התאונות אירעו למרות קיומם של נהלי בטיחות מתאימים. בעקבות כל אחת מהתאונות התבצעו תחקירים 
יסודיים, הוסקו מסקנות, והנהלים רועננו במסגרת ההדרכות השוטפות לכלל העובדים במפעלים. 

http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2008.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2008.pdf
http://www.nesher.co.il/sviva_report_final_versionH2008.pdf
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הסמכות והדרכות

עובדי החברה עוברים 
הסמכות והדרכות 

מקצועיות בנושאים 
של הגבלים עסקיים, 

זכויות אדם, איכות 
סביבה, מניעת שחיתות 

והטרדות מיניות.

ההדרכות לעובדים נעשות גם במסגרת הגישה הפרואקטיבית 
לבטיחות המוטמעת במפעלי החברה. את הדרכות הבטיחות 

עוברים גם קבלני העבודה בדומה לעובדי נשר. 
נוסף על כך, מכינה נשר את עובדיה לקראת פרישה על ידי שילובם 

בקורסים בני 3 ימים, במימון החברה, העוסקים בהיבטים של: 
תעסוקה בשעות הפנאי, היבטים פיננסיים, “בריאות וכושר” ועוד.

כחלק ממערך ההדרכה, מקדישה נשר להדרכות ייעודיות בנושא 
זכויות אדם. בשנת 2011 מספר שעות ההדרכה לעובדים בנושאי 

זכויות אדם עמד על כ- 500 שעות ובשנת 2012 מספר שעות 
ההדרכה עמד על כ- 80 שעות. הדרכות בנושא זכויות אדם 

מועברות גם לכל המאבטחים החיצוניים. 

מקצוענות
אנו שואפים להתמקצעות 

המתבטאת בביצוע הפעולה הנכונה 
לעמידה במטרות המשימה, תוך 
בחירה נכונה של סדרי קדימויות, 

שימוש מושכל במשאבים הנדרשים, 
ושיפור מתמיד ברמת הביצועים. 

הפעולות אותן אנו עושים פותרות 
בעיות מן השורש ולאורך זמן

במהלך שנת 2011 הועלתה שמועה של הטרדה שנבדקה ונמצאה לא נכונה. בשנת 2012, הוגשה 
תלונה בגין הטרדה שנבדקה, העובד המטריד נחקר וננזף, לרבות התראת פיטורין. בכל מפעל קיים 
ממונה הטרדה מינית ונערכות הכשרות על פי הנחיות החקיקה בנושא. בשנת הדיווח הרלוונטית לא 

נמצאו מקרים של אפליה על כל רקע שהוא.

זכויות אדם

עובדי החברה עוברים הסמכות והדרכות מקצועיות בנושאים של הגבלים עסקיים, זכויות אדם, מניעת שחיתות והטרדות מיניות. בעתיד צפויה 
לשלב נשר בתוכנית ההדרכות שלה הדרכה על הקוד האתי של הארגון. הנתונים שלהלן כוללים את עובדי החברה ואת עובדי הקבלן בנשר.

20112012

  שעות הדרכה
 בממוצע לעובד

 ממוצע שעות הדרכה
 להנהלה בכירה
והנהלת ביניים

 ממוצע שעות הדרכה
 לעובדים מקצועיים,

עובדים טכניים
ועובדי ייצור

שעות הדרכה
 בממוצע לעובד

 ממוצע שעות הדרכה
 להנהלה בכירה
והנהלת ביניים

 ממוצע שעות הדרכה
 לעובדים מקצועיים,

עובדים טכניים
ועובדי ייצור

51466354סה"כ
5212646597356רמלה

51110409323956הר טוב
427927447731חיפה

שעות הדרכה בממוצע לעובד:

הקבוצה מאמינה כי נורמות של אמינות, הגינות, מקצועיות, יושרה, כיבוד הוראות הדין, שמירה 
על חיי אדם, שמירה על כבוד האדם, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, 
אחריות חברתית ותרומה לקהילה בה הקבוצה פועלת, הינן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד 

פעילותה העסקית של הקבוצה וקשריה של הקבוצה עם בעלי העניין.
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שקיפות כעיקרון מנחה 
ושיח עם מחזיקי עניין

נשר מונחית על ידי 
עיקרון השקיפות. 

הנהלת החברה מודעת 
היטב לחשיבותו של 
שיח פתוח ואמין עם 

מחזיקי עניין. 

נשר נמצאת בתהליך 
מתמשך להרחבת 

והעמקת הקשר עם 
מחזיקי העניין של 

החברה. 

מחזיקי העניין

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

ראשי רשויות, מהנדסי ערים, מתכננים ויחידות סביבתיותרשויות מקומיות

המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות, משרד התמ"תמשרדי ממשלה

רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, רשות העתיקות, מנהל מקרקעי ישראל, ועדות תכנון מחוזיותרשויות סטטוטוריות נוספות

אקדמיה, ארגוני עובדים, ארגונים סביבתיים, גופי תעשייההחברה האזרחית

כלל תעשיות בע"מ, קונצרן CRHבעלי מניות

גופים מוסדייםמחזיקי אג"ח

ענף הבנייה בישראל, פרויקטים לאומיים, קבלנים ובנאיםהלקוחות

העובדים באתרי הייצור השונים ובאגפי המטהעובדי החברה

עיתונות מקומית וארציתתקשורת

 לאורך שנים מקפידה החברה על שמירת קשר עם מחזיקי העניין במספר אפיקים שונים, 
חלקם נוצרו בעקבות בקשתם להעלאת תדירות הדיווח, בעיקר על נושאים סביבתיים.
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אפיקתדירות

עידכונים באתר האינטרנט של החברה בדגש סביבתי של זיהום אוויר:מדי חודש
www.nesher.co.il

דיאלוג עם עובדים-נשר מקיימת מדי שנה סקר עמדת עובדים, וכן שיחות חתך עם עובדים מכלל החברה, על מנת לברר מדי שנה
לקבל מהם משוב על התנהלות החברה ומנהליה. 

פעמיים בשנה 
)מפעל רמלה(

מפגש עם תושבי הקהילות השכנות לעדכון בנוגע למתרחש במפעל ולתוכניות עתידיות בדגש על
איכות הסביבה. במפגש משתתף באופן קבוע מנהל תחום איכות הסביבה בנשר העונה על שאלות 

וסוגיות שמעלים מחזיקי העניין.

מדי שנתיים

החל משנת 2004 מתפרסם מדי שנתיים 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 החמישי 
שמתפרסם והוא עומד ברמה B של דיווח.

שיח חברתי
בשנים האחרונות, כידוע, חלה עליה חדה במחירי הדיור בישראל. המחאה החברתית וועדת טרכטנברג הביאו 

לשולחן הממשלה את הצורך לטפל בתחרות בשוק המלט בישראל כחלק מתכנית כוללת לטיפול ביוקר המחיה 
באופן כללי ובמחירי הדיור בפרט. התקופה אופיינה במלחמה בריכוזיות ונשר אז הייתה מוחזקת ע”י כלל תעשיות 

באמצעות אי.די.בי. כיום, נשר הינה בבעלות )75%( חברת ACCESS INDUSTRIES שרכשה את השליטה בכלל 
תעשיות ב- 2012. הקמת הועדה אושרה ע”י הממשלה בדצמבר 2011. מתוך דברי ההסבר שליוו את ההחלטה 
“עידוד התחרות בשוק המלט, אם ע”י יבוא או לחילופין ע”י יצרנים חדשים יוביל לירידת מחירים בשוק זה אשר 
מהווה תשומה מרכזית בשוק הבנייה והתשתיות. מכאן שלירידת מחיר המלט השפעה מהותית על שוק הבנייה 

למגורים ולתשתיות”.

בפועל, ההשפעה של המלט על מחירי הדירות נמוכה ואף זניחה ביחס למחיר הדירה. על פי הנתונים בדו”ח 
הוועדה, מלט, המהווה תשומה אחת בהרכב הבטון, משקלו במחיר דירה נמוך מ- 2%.

דיאלוג עם משרדי 
ממשלה ורשויות 

ממשלתיות - מחירי 
הדיור ווועדת 

טרכטנברג

שיתוף פעולה 
ועבודת צוות

אנו מאמינים כי יצירת תקשורת 
פתוחה, משתפת ובהירה בין כל 

עובדי החברה, יביאו ליתר הזדהות 
ומחויבות של עובדי החברה. עבודת 

צוות תוך פרגון, הקשבה ועזרה 
הדדית תתרום לשיפור בביצועים 

ולשביעות רצון

www.nesher.co.il
http://www.nesher.co.il
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שיח עם עובדים

שיח עם הקהילות השכנות

הנהלת חברת נשר מקיימת מדי שנה סקר עובדים בנושאים שונים 
הקשורים לשביעות רצונם מתפקידם ומגורמים נוספים בעבודה. כל 

עובדי נשר שותפים בסקר זה. בנוסף, כל עובדי נשר מקבלים משובים 
על ביצועיהם באופן קבוע. כמו כן, מקיים כל חבר ההנהלה, אחת לשנה, 

“שולחן עגול”, שיחת חתך עם עשרה עובדים בתפקידים שונים מכלל החברה, על 
מנת לסקור בפניהם את פעילות החברה, ולשמוע מהם שאלות, הצעות או תלונות.

50 מנהלים בדיאלוג עם הקהילה
בחודש מרץ 2011, מייד בתום הכנס השנתי לכלל המנהלים בנשר, השתתפו 

המנהלים במפגשי-דיאלוג עם נציגי ארגונים חברתיים וציבוריים בקהילה. 
המפגשים נועדו לעסוק ביחסי הגומלין בין תעשיה לבין הקהילה בשלושת 

ההיבטים של הקיימּות: כלכלה, חברה וסביבה. המפגשים התקיימו במקביל 
במרכז הצעירים ‘קשתות’ ברמלה – בנושא הזדמנויות תעסוקה לצעירים; 

במרכז יום לקשיש ברמלה – בנושא סיוע לאוכלוסית הזקנים; ובמרכז 
יום”ספיר” בלוד – בנושא שמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים בקהילה. 
המפגשים פתחו צוהר להיכרות הדדית ולהעלאת רעיונות לשיתופי פעולה.

במידת הצורך הנהלת החברה מקיימת
דיון בתוצרי הפגישות, וכל עובד מקבל 

מענה מלא לסוגיות שהעלה בשיחה.
מנכ”ל החברה סוקר פעמיים בשנה בפני 

ועדי המפעלים וכלל העובדים את פעילות 
החברה ותוכניותיה.

מאז שנת 2005 מתקיים דיאלוג עם תושבי מ.א. גזר ורמלה-
לוד פעם בחצי שנה, במסגרתו מעדכן סמנכ”ל איכות 

הסביבה של נשר את התושבים בחידושים והתפתחויות, 
ומשיב לשאלותיהם. כמו כן, מתקיימים מפגשים תקופתיים 
עם ראשי הרשויות הסובבות, עם מנהלי היחידות הסביבתיות המקומיות, 

עם התושבים ועם נציגים של ארגונים חברתיים.

הזמנת פעילי מחאה בקרית-גת לדיאלוג

בחודש יוני 2012, ברוח המחאה החברתית ששררה 
בישראל בעת זו, יזמו תושבים בקרית-גת פעילות 

מחאה נגד חברת נשר. המחאה התעוררה בשל 
מתן אישור ראשוני על-ידי הועדה המחוזית לכריית 

חרסית בשטח המצוי ממערב לקרית-גת. פעילי 
המחאה פעלו בפייסבוק, וכך נודע לאנשי נשר על 

דבר קיומה של הפעילות. הנהלת נשר החליטה 
ליזום דיאלוג עם נציגי המוחים, ומספר חברי-

הנהלה נסעו לקרית גת כדי להיפגש עמם, להקשיב 
לחששותיהם, לתת תשובה לכל שאלה שתעלה, 

ולספק להם בשקיפות רבה את המידע המצוי 
בידי נשר אודות תהליכי האישור ותהליכי העבודה 

הצפויים. המידע סתר חלק מההנחות שהניחו חברי 
הקבוצה, בין היתר בשל אי היכרות עם התהליכים 
הפורמליים. בפגישה הובטח כי התהליכים יבוצעו 

כחוק, וכי יתקיים הליך שיתוף ציבור ברגע שהמכרה 
יאושר בועדות המתאימות. כמו כן, הוזמנו נציגי 

פעילי המחאה לביקור המשך באתרי כריה של נשר 
כדי להכיר מקרוב את צורת העבודה, אולם בחרו 

שלא להמשיך בתהליך הדיאלוג. 



תי
בר

ח
סן 

חו
 | 

6 
ק

פר
  

נשר דוח אחריות תאגידית 2012

56

מחזיקי עניין – דגשים לדיווח  

 היבטים כלכליים - השפעת מחיר 
המלט על שוק הדיור

חומרי גלם ודלקים חלופיים

גזי חממה והשפעתם האקלימית

אמות מידה בינלאומיות

עמידה בדרישות בחוק וביצועים מיטביים

שכנות טובה- היבטים סביבתיים

ייצור המלט

פעילויות פיתוח וחידושים

השפעות מקומיות של תהליך הייצור

מלט ובטון כתשתית לבנייה ירוקה 

בטיחות פרואקטיבית, בריאות וגהות

תרומה ותמיכה בקהילה

שקיפות

חברה רגולטור
וקהילה

צוות מומחים 
פנימי בנשר

יוזמות  בינלאומיות 
)GRI-ו WBCSD(
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עיקרי מדיניות המעורבות החברתית של נשר 
אנו, בעלים, מנהלים ועובדים בנשר, מאמינים כי המעורבות החברתית שלנו והעשייה למען הקהילה מחזקות אותנו כחברה 

ערכית ומוסרית, ומעמיקות את תחושת הגאווה וההזדהות שלנו עם החברה. אנו שואפים להיות מופת לקיום בצוותא של 
תעשייה, סביבה וקהילה, ולפיכך ננהל באחריות את השפעותינו על הקהילות סביב המפעלים, ונפעל עמן למען שיפור רווחתן.

מעורבותנו החברתית בקהילה תתמקד בתחומים הבאים:

שיפור איכות הסביבה ואיכות החיים

 חיזוק חוסן אישי, חברתי ולאומי
תמיכה באוכלוסיות חלשות, ובעיקר מאריכי ימים

קידום מצויינות טכנולוגית

אחריות ליישום המדיניות

 שיתופי פעולה
 פעילויות נשר בקהילה יתוכננו כך שיתנו מענה 

על צרכים ממשיים של הקהילה, והשפעתן החיובית 
תימדד ותיבחן אל מול מטרות ויעדים שיוגדרו.

 התנדבות עובדים
 נשר מעודדת את עובדיה להתנדב בקהילה, 

ומנהלת תכנית להתנדבות עובדים אשר תאפשר 
לכל עובד להתנדב במסגרת תחומי המעורבות. 

התכנית תכלול היבטי הכשרה, ליווי והוקרה.

 תרומה לקהילה
 נשר תקצה משאבים לפעילות בקהילה, בהיקף 

שייקבע מדי שנה על ידי ועדת קהילה. הוועדה 
תורכב מהמנכ”ל ומחברי הנהלה.

 שיתופי הפעולה בין נשר והקהילה יעשו על בסיס 
דיאלוג קבוע עם מגוון האוכלוסיות ועם ארגונים 
חברתיים והרשויות הציבוריות בקהילה המקומית.

 מנהלים יתנו דוגמא אישית כמתנדבים.

 ההקצאה תתבצע על סמך קריטריונים שנקבעו 
מראש, ובראשם הלימה לתחומי הפעילות שהוגדרו, 

ויכולת לשלב עובדים בפעילות.

 האחריות לישום קשרי הקהילה של חברת 
נשר היא של מנהלי המפעלים המרכזיים.

בשנת 2011 החלה חברת נשר ביישום 
תכנית עבודה רב-שנתית, המבוססת 

על המדיניות למעורבות חברתית. 
המדיניות גובשה על ידי צוות אחריות 

תאגידית, ואושרה על ידי ההנהלה 
בשנת 2010 )ראו עמוד בדוח זה(. 
במדיניות הוגדרו שלושה תחומים 

למעורבות חברתית:

1. קידום איכות הסביבה ואיכות החיים בקהילה נשר ומעורבות חברתית
2. חיזוק חוסן אישי וחברתי 

3. קידום מצוינות טכנולוגית 

עוד הוגדר כי המעורבות החברתית, תהיה בעיקר 
בקהילות אשר סביב אתרי הפעילות של נשר, 
תיעשה בשיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים 

בקהילה ותערב את עובדי החברה ככל האפשר.

בשנים 2011-2012 השקיעה חברת נשר כ – 4 
מליון  ש”ח בפעילויות בקהילה. ומעבר לכך 

הושקעו שעות עבודה של עובדי החברה.

 אחריות מטה ליישום אחריות חברתית היא 
של סמנכ"ל משאבי אנוש.
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דוגמא לכמה שיתופי פעולה מסוג זה )מידע מפורט על פעילויות נשר בקהילה ניתן למצוא באתר 
האינטרנט של החברה(: 

כן לזקן - עמותה הפועלת לקידום זכויות הזקנים בישראל: חברת נשר מימנה את 
הקמתו ומממנת את תפעולו של מוקד הזכויות הטלפוני של כן לזקן עבור דוברי השפה 

הרוסית. בשנים 2011-2012 פנו לקו מעל 3,500 איש. רוב הפניות היו בנושאים אלה: 
זכויות ניצולי שואה, צרכנות, גמלת סיעוד מביטוח לאומי, מצוקה כלכלית, יעוץ משפטי 

ובעיות בדיור הציבורי. 

תעשיידע – עמותה הפועלת לחשיפת תלמידים לתעשייה, להקנית ידע ולהתנסות: 
חברת נשר מממנת הפעלתה של תכנית חינוכית בנושא פארק תעשייה ירוק ב- 12 כתות 

לימוד ביישובים השכנים לאתרי החברה: רמלה, מועצה אזורית גזר, בית שמש, מועצה 
אזורית מטה יהודה, נשר וטמרה. התכנית כוללת גם הרצאות של אנשי נשר וביקורים 

במפעלים. בשנים 2011-2012 השתתפו 22 כיתות ילדים בפעילות במימון נשר.

אמץ לוחם – פרויקט של האגודה למען החייל לסיוע ותמיכה בחיילים המשרתים 
במערך הלוחם של צה”ל. חברת נשר תומכת מאז 2006 בגדוד שחם של חטיבת הנח”ל. 

בנוסף למסגרת תמיכה זו, מממנת החברה תמיכה בחיילים נזקקים מהגדוד, שולחת 
לחיילים בודדים שי לחגים, ומקיימת עם חיילי הגדוד פעילויות משותפות, כגון ביקורים 

הדדיים וימי ספורט.

בשנת 2011 הקדישו עובדי נשר 700 שעות לקהילה 
בפעילויות שאורגנו ע”י החברה, ואילו בשנת 2012 

הוקדשו 850 שעות. רוב השעות הן שעות עבודה 
ששולמו על ידי החברה. 

נשר רואה במעורבות העובדים בקהילה ערך אנושי-
חברתי חשוב, המפתח איכויות של אחריות, סבלנות 
ונכונות לעזור – איכויות שחשיבותן רבה גם בעבודה 
במפעל. בנוסף, פעילות זו מהווה הזדמנות למפגש 
אישי של העובדים עם חברי הקהילה ולקיום דיאלוג 

לנשר מספר שיתופי 
פעולה ממושכים עם 

ארגונים חברתיים 
ארציים. שיתופי פעולה 

אלה נועדו ליצור השפעה 
 חברתית לאורך זמן, 

והם כרוכים במעורבות 
אישית של עובדים 

ומנהלים במטה החברה 
ובתרומה כספית. 

מעורבות עובדים בקהילה

שיתופי פעולה חברתיים ברמה הארצית

 בין-אישי. בהינתן העובדה כי 70% מעובדי 
 המפעלים של נשר גרים עם משפחותיהם 

ביישובים הסמוכים לאתרי החברה, הרי שמעורבותם 
בקהילה תורמת למרקם החברתי בו הם חיים.

בסקר שביעות-רצון פנימי שבצעה הנהלת נשר בשנת 
2011 באמצעות חברה חיצונית, עלה שהעובדים סבורים 

כי “הנהלת נשר מבצעת פעולות אשר תורמות באופן 
משמעותי לקהילה ומהדקות את הקשר איתה” במידה 

הגבוהה יותר מהממוצע במשק )ציון 8.93(.

בשנת 2010 עמד שיעור 
המתנדבים בנשר על 7% 

בעקבות יישום תכנית 
העבודה, עלה שיעור זה 

 ל 18% בשנת 2011 
ול 22% בשנת 2012. 

נשר מעודדות מעורבות עובדים בשתי דרכים:

1. קיום פעילויות מאורגנות בקהילה, בשיתוף-
פעולה עם ארגונים חברתיים מקומיים: פעילויות 

אלו מתקיימות לאורך השנה, לעתים בזמן 
העבודה ולעתים בשעות שלאחר העבודה. 

2. מתן מענקים לארגונים חברתיים בהם מתנדבים 
עובדי נשר: עובדי נשר המתנדבים באופן פרטי 

בקהילה, מוזמנים להגיש מועמדות לקבלת מענק 
עבור הארגון בו הם מתנדבים. מדי שנה מוענקים 

מספר מענקים בסך כולל של 30,000  ש”ח. פעילות 
זו ממחישה את תמיכתה של נשר בערך ההתנדבות. 

עד כה הוענקו 10 מענקים לארגונים שונים.
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שיתופי פעולה חברתיים ברמה המקומית

בהתאם למדיניות המעורבות החברתית, כל מפעל של נשר מקיים פעילות בקהילות השכנות לו.
כמו ברמה הארצית, גם פעילות זו מתוכננת ומבוצעת בשיתוף פעולה עם ארגונים חברתיים. 

רמלה

הר טוב

חיפה

 קהילה תומכת בזקנים - תכנית של ארגון אשל -
ג’וינט עבור זקנים הממשיכים להתגורר בביתם 

בקהילה: בשנת 2011 התקינו אנשי נשר חסכמים 
ונורות חסכוניות בבתיהם של 270 חברי קהילה 

תומכת. בשנת 2012 התקינו אנשי נשר ידיות 
אחיזה בחדרי האמבט של 70 חברי קהילה תומכת. 

הפעילות בוצעה ע”י עובדי החברה בהתנדבות, 
והציוד נתרם על ידי חברת נשר.

קשתות – מרכז הצעירים ופיתוח ההון האנושי ברמלה: 
בשנת 2011 החלה לפעול תכנית ‘מלגות נשר למען 
הקהילה’. המלגות - בגובה 18,000 ש”ח כל אחת - 

מוענקות לצעירים תושבי העיר, הלומדים במקצועות 
ההנדסה, כימיה, איכות הסביבה או אדריכלות. בתמורה, 
מובילים מקבלי המילגות פרויקטים חברתיים הקשורים 

לאיכות הסביבה או לציבור הזקנים בעיר. עד היום קיבלו 
את מלגת נשר 6 סטודנטים וסטודנטיות. מנהל משאבי 

האנוש של מפעל נשר רמלה מכהן בהתנדבות כחבר 
בועד המנהל של מרכז קשתות. 

מועדון העיוור בבית שמש - עובדי מפעל נשר הר טוב 
מקיימים קשר מתמשך עם חברי המועדון, רובם זקנים, 
וחוגגים עמם בחגים לאורך השנים. בשנת 2011 ריצפו 

העובדים את חצר המועדון בבטון ובנו בה סככת-צל. 
בנוסף, שתלו גינה פורחת בט”ו בשבט יחד עם חברי 

דוגמא לשיתופי פעולה באתרים השונים:

מרכז העשרה סביבתי לילדים בטמרה - החל משנת 
2010, מפעל נשר משתתף במימון הפעלתו של מרכז 

ההעשרה הסביבתי  לילדי גנים ובתי-ספר. המרכז 
נבנה על ידי היחידה הסביבתית שער הגליל ועירית 

טמרה, בסיועו של המשרד להגנת הסביבה, והוא עוסק 

המועדון. הפעילות בוצעה בהתנדבות, והציוד נתרם על 
ידי חברת נשר. בשנת 2012 מימן מפעל נשר הר טוב 

קורס הגנה עצמית לקשישים, שהועבר על-ידי עמותת 
“אל הלב”. עובדי המפעל סייעו בהפעלת הקורס. 

בנושאים מגוונים ואקטואליים כגון חסכון במים, מיחזור 
וטיפול בפסולת, חקלאות סביבתית ושמירה על בעלי 
חיים. בשנים 2011-2012 התארחו במרכז כל תלמידי 
גנים ובתי-ספר מטמרה, כבול ויישובי האזור והמרכז 

נכנס לתוך תכנית הלימודים האזורית.
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מזה כ-16 שנה מפעילה חברת נשר מרכז מבקרים באתר החברה ברמלה. במסגרתו מארחת החברה קבוצות 
תלמידים, גמלאים, תושבים מהאיזור, סטודנטים, תיירים ועוד שמגיעים במהלך כל ימות השבוע ועוברים הדרכה 

חינוכית על ידי צוות מדריכים מנוסה של עובדי וגמלאי חברת נשר לגבי פעילות נשר, המלט ושימושיו, שוק המלט 
בישראל ועוד.

בפסח, סוכות, חנוכה ויום העצמאות נערכים סיורי משפחות לציבור הרחב שכוללים פעילויות, הדרכות וסיורים במפעל. 
למעלה מ- 20,000 מבקרים מתארחים מדי שנה במרכז המבקרים. נשר מזמינה את הציבור הרחב להגיע ולבקר 

במרכז המבקרים, ללמוד על הפעילות המתבצעת בחברה ושואפת לייצר שיתופי פעולה עם ארגונים ברחבי הארץ.

1,200 איש חגגו עצמאות במפעל ובמרכז המבקרים
ביום העצמאות ה- 64 של מדינת ישראל, באפריל 2012, פתחו מפעל נשר ברמלה ומרכז המבקרים את שעריהם 

לציבור הרחב. כ- 1,200 מבקרים, רובם משפחות וקבוצות חברים, נהנו מתכנית אמנותית ולקחו חלק בסיורים 
ממונעים במפעל ובמתקניו. את הסיורים הדריכו עובדי המפעל, חברי הנהלת נשר, ומדריכי מרכז המבקרים. 

הסיורים איפשרו הצצה לפעילות החברה, ודיאלוג ישיר וכן בין המבקרים לבין אנשי החברה.

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.

למידע נוסף על שעות ביקור ולתיאום ביקור קבוצתי בקרו באתר החברה
או התקשרו למרכז המבקרים: 08-9271430

מרכז המבקרים של נשר

במהלך 2012 התקיימו 
35 ימים פתוחים והגיעו 

כ- 24,300 מבקרים

הנגשת מרכז המבקרים

בשנת 2010 החל תהליך הנגשת 
מרכז המבקרים של החברה לבעלי 
מוגבלויות. מרכז המבקרים נמצא 
בתהליך לקבלת אישור מעמותת 

נגישות ישראל. 

http://www.nesher.co.il/visit_center.htm
http://www.nesher.co.il/visit_center.htm
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חרסית

חול

גבס

אבן 
גיר

שימוש בחומרי גלם ממחצבות  טון

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

נשר רמלה
למפעל הייצור ברמלה יכולת הייצור הגבוהה ביותר והוא כולל כיום שני כבשנים ושבע טחנות מלט. במפעל 
מיוצר קלינקר באמצעות שני קווי ייצור “יבשים”, נטחן למלט, נארז ומופץ. יעילותם של קווי ייצור “יבשים”  

הינה גבוהה ביחס לטכנולוגיות ייצור אחרות. 

נשר רמלה הוא המפעל השני שהקימה החברה. הוא הוקם 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 1995 השקיעה 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 השקעה זו הוקם מערך 

של מאות מתקנים, המצמצם את כמות חלקיקי האבק הנפלטים לכל אורך תהליך 
הייצור ונבנו קווי ייצור חדישים.  בשנת 2010 החל המפעל לצרוך חשמל מתחנת 

כח המופעלת באמצעות גז טבעי.

מפעל נשר ברמלה משתרע על פני כ- 550 דונם, והוא בעל כושר ייצור של
כ- 3.9 מיליון טון קלינקר וכושר טחינת מלט שלכ – 5.8 מיליון טון בשנה.

ייצור
 בשנת 2012: 
4,765,752 טון 

מלט

החל משנת 1995 
השקיעה נשר למעלה מ- 

600 מיליון $ 
בשיפור משמעותי של 
תשתיות הייצור שלה.
המפעל נחשב לאחד 

הגדולים והמתקדמים 
בעולם בתחום תעשיית 

המלט מבחינת יכולת 
הייצור והשימוש 

בטכנולוגיות מתקדמות.
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מזהם 
20052006200720082009201020112012)טונות בשנה(

תחמוצות חנקן 
)NOx(10,57410,0109,6369,7389,9099,2459,3967,231

תחמוצות גופרית 
)SOx(7490.382225134111146228

)PM( 189150.6132125.3130170196246חלקיקים

כספית
Hg

קובלט21
Co

23

קדמיום
Cd

נחושת8
Cu

34

תליום
Tl

מנגן23
Mn

124

אנטימון
Sb

ניקל48
Ni

477

ארסן
As

ונדיום35
V

19

עופרת
Pb

99267,232

כרום
Cr

277
דיוקסינים 
ופוראנים
PCCD/F 

0.00003

מזהמי אוויר עיקריים  טון

מזהמי אוויר משניים לשנת 2012  קילוגרם

תרכובות 
אורגניות 

נדיפות
VOCs
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מפעל הייצור בהרטוב משמש הן לייצור קלינקר, באמצעות קו ייצור “חצי יבש”, והן לטחינת הקלינקר למלט. 
בשנת 1969 רכשה 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. מפעל הר-טוב מיצר את מרבית המלט מופחת קלינקר.
בחודש ספטמבר 2008, עצרה נשר את ייצור הקלינקר במפעל הר-טוב לאור ירידת הביקושים למלט. בשנת 

2010 הופעל הקו בהר-טוב לאור עליה ברמת הביקושים בישראל, ובשנים 2011 ו-2012 פעל אתר הייצור בהר 
טוב באופן רצוף.

נשר הר טוב

חרסית

גבס

אבן 
גיר
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בשנת 2012: 

628,970
טון מלט
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מזהם 
20112012..2010..2009..2005200620072008)טונות בשנה(

תחמוצות חנקן 
)NOx(8051,8011,35397304041,1921,258

תחמוצות גופרית 
)SOx(950-500.18026503937161

)PM( 1725.429422182047חלקיקים

. תלות בחומרי גלם        .. כבשן פעל חלקית /הודמם

מזהמי אוויר עיקריים  טון

מזהמי אוויר משניים לשנת 2012  קילוגרם

כספית
Hg

קובלט1.5
Co

2.0

קדמיום
Cd

נחושת1.9
Cu

5.1

תליום
Tl

מנגן19
Mn

16

אנטימון
Sb

ניקל8
Ni

205

ארסן
As

ונדיום8
V

25

עופרת
Pb

11
תרכובות 
אורגניות 

נדיפות
VOCs

17,932

כרום
Cr

דיוקסינים 5.6
ופוראנים
PCCD/F 
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מדדים חברתיים
 מספר

 עובדים:
61

תאונות עבודה

אובדן ימי עבודה
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בשנת 1923 הוחל בהקמתו של מפעל נשר בחיפה. שנתיים מאוחר יותר, באוקטובר 1925, הופעל 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-1.2 מיליון טון 
מלט בשנה. בשטח המפעל לא מופעל כבשן מלט ובמחצבות הצמודות לו בכרמל, לא מתבצעות עבודות חציבה.

המפעל בחיפה משמש לטחינת מלט מקלינקר, לאריזת מלט ולהפצתו.

נשר חיפה

גבס

אבן 
גיר

2005שימוש בחומרי גלם ממחצבות  טון
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0 30K 60K 90K 120K 150K

גבס 
מתעשיה

תוצרי
לוואי 

תעשיתים

אפר 
פחם

שימוש בחומרי גלם ממוחזרים  טון
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 ייצור 
בשנת 2012: 

496,821
טון מלט
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סולר

GJ  צריכת דלקים
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מזהם 
20052006200720082009201020112012)טונות בשנה(

)PM( 83.63.94.65.33.12.20.9חלקיקים

מדדים חברתיים
תאונות עבודה

מספר 
עובדים: 

44
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 MWh  צריכת חשמל

הירידה החדה בפליטת חלקיקים נובעת מהתקנה של בית שקים חדש ומודרני באתר הייצור.



72

פרק

8
סיכום דוח 2012

נשר דוח אחריות תאגידית 2012

72

טל
ה 

פנ
 ד

ם:
לו

צי



ח
דו

ה
ת 

דו
או

 | 
8 

ק
פר

  

נשר דוח אחריות תאגידית 2012

73

אודות דוח 2012
תקופת הדיווח:

 בדוח מדווחים נתונים נכונים לשנה הקלנדארית 2012 ומסכמים את השנים 2011 ו-2012)3.1(. על מנת לאפשר השוואה 
בין שנים, לאתר מגמות ולהציב יעדים עתידיים, משולבים בדוח זה נתונים משנים קודמות.

מחזוריות הדיווח:
הדוח האחרון פורסם בשנת 2011 וסיכם את פעילות נשר לשנת 2010. 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 שיח עם מחזיקי עניין ניתן למצוא בעמודים 52-55. 

גבולות הדיווח:
הנתונים 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 )1997( בע”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. זאת למעט נתוני 
בטיחות הכוללים נתונים של תמ”ן.  

תוכן הדוח:
חברת נשר מדווחת על פי עקרונות היוזמה לדיווח גלובלי - The Global Reporting Initiative. זוהי יוזמה בין מגזרית לדיווח 

סביבתי-חברתי בעסקים, בה שותפים ארגונים חברתיים-סביבתיים וגורמים עסקיים. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר
הדוח עומד בדרישות רמה B של ה- GRI וכולל התייחסות לנספח מגזרי )GRI sector supplement( של תעשיית הכרייה 

והמתכות. נכון לדצמבר 2012 בארגון לא התרחשו שינויים משמעותיים בחברה מאז הדוח הציבורי הקודם, למעט שינוי במבנה 
הבעלות של חברת משאב )להרחבה ראו עמוד 10( 

שיטות מדידה:
על מנת לעמוד על המגמות המתרחשות בחברה בכל אחד מנושאי הדיווח, נעשה גם ניסיון לספק מידע משנים קודמות. הצגת 

הנתונים בדוח נעשתה על-פי פרוטוקול GRI, הנהוג בדיווחי החברות השותפות ליוזמה לדיווח גלובלי ברחבי העולם. הנתונים 
המדווחים הם תוצאה של מדידה ישירה של הנושא הנדון )אלא אם צוין אחרת(. נתוני גזי החממה המדווחים בדוח זה, החל 

משנת 2010, מבוססים על המתודולוגיה של המערך הוולונטרי לרישום ולדיווח פליטות גזי חממה. מתודולוגיה זו כוללת גם את 
פליטות גזי החממה כתוצאה משריפת דלקים של רכבי החברה. זו הרחבה של גבולות הדיווח בתחום גזי החממה. איסוף המידע 

נעשה במסגרות פנימיות בחברה על ידי המחלקות הרלוונטיות לנושאי איכות הסביבה, משאבי אנוש והמפעלים המדווחים

שינויים בדיווח:
לא נעשו שינויים ותיקונים משמעותיים בדיווח לעומת דוח 2010. תוקנה טעות בכמות החלקיקים לטון קלינקר לשנת 2010. 

דגשים לדיווח:
.)materiality( ביניהם קריטריון המהותיות ,GRI -הנושאים המדווחים בדוח זה נבחרו על פי הקריטריונים של ה

בארגון ה- WBCSD: World Business Council for Sustainable Development קיימים מדדים ספציפים עבור תעשיית 
 WBCSD-CSI  Cement -המלט, מדדים אלו מקבלים מענה בדוח זה. נשר מדווחת את הפליטות לאוויר על פי המדדים של ה

Sustainability Initiative. בהתאם למדדים מקובלים, מדווחת נשר את הפליטות לטון קלינקר ולטון חומרי מליטה, על מנת 
לאפשר השוואה עם ביצועי חברות מלט נוספות בעולם.

תוכן העניינים והדגשים המיוחדים נבנו תוך התחשבות בהרכב מחזיקי העניין הייחודים של נשר ותוך התייחסות למשובים 
 GRI sector( המתקבלים מהציבור ומהרגולאטורים. בהכנת הדוח נעשה שימוש במדדי ביצוע המופיעים בנספח המגזרי

supplement( לכרייה ומתכות - הנספח הרלוונטי ביותר ב- GRI עבור נשר, נכון להיום. 
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.
.)external assurance( נשר מקבלת בברכה משובים ממחזיקי עניין בנוגע לדוח. בשלב זה נשר אינה מעבירה את הדוח לביקורת חיצונית

דוח זה מסכם את פעילות נשר בנושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

1

2

3

4

5

6

7

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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GRI אינדקס
עמודדיווח201020112012GRIנושא

דבר המנכ”ל

1.14

תיאור השפעות, אתגרים והזדמנויות

1.226 ,5-7

פרופיל הארגון

2.19שם הארגון

2.28מוצרים ושירותים עיקריים

2.312,13מבנה הארגון

2.411מיקום מטה הארגון

2.510המדינות בהן פועל הארגון

2.610סוג הבעלות בארגון

2.710שווקים בהן פועל הארגון

2.810,13קנה המידה של הארגון

2.910שינויים משמעותיים בארגון בתקופת הדיווח

2.1015,31פרסים שהוענקו לארגון בתקופת הדיווח

היקף הדו"ח וגבולות הדיווח

3.173תקופת הדיווח

3.273תאריך הדוח האחרון )במידה וקיים(

3.373מחזור הדיווח

3.479איש קשר

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL
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GRI אינדקס
עמודדיווח201020112012GRIנושא

היקף הדו"ח וגבולות הדיווח

3.573תהליך בחירת תוכן הדיווח

3.673גבולות הדיווח

3.773מגבלות תוכן הדוח

3.873דיווח בקרב חברות בנות ושותפויות

73, 3.945טכניקה והבסיס לחישוב המידע

73, 3.1045הסבר לשינויים מדוחות קודמים

3.1173שינויים משמעותיים מדוחות קודמים

GRI 3.1274-80טבלת אינדקס

3.1373מדיניות ופעילות הנעשית לבדיקה חיצונית של הדו"ח

חוסן ארגוני

מבנה ומערכות ניהול

4.115מבנה הניהול בארגון

4.211מעמד הי"ר

4.311הרכב הדירקטוריון

4.416מנגנוני משוב מבעלי מניות ועובדים

4.514הקשר בין הטבות להנהלה וביצועי החברה 

4.616פיקוח על ניגוד אינטרסים בהנהלה בכירה

4.711בחינת הסמכות המקצועיות בתהליך בחירת הנהלה בכירה

פיתוח פנימי של עקרונות, ערכים וקודים להתנהלות החברה בנושאים כלכליים, 
4.89,11,14חברתיים וסביבתיים

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL
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GRI אינדקס
עמודדיווח201020112012GRIנושא

מבנה ומערכות ניהול

פיקוח של ההנהלה הבכירה בנוגע לביצועים כלכליים חברתיים וסביבתיים, כולל 
סיכונים, הזדמנויות ועמידה בדרישות החוק

4.916

תהליכי ביקורת להתנהלות ההנהלה הבכירה, בייחוד בנוגע לביצועים כלכליים, 
סביבתיים וחברתיים

4.1016

מחויבות ליוזמות חיצוניות

4.1114עיקרון הזהירות המונעת

4.1215עקרונות, תעודות או יוזמות חיצוניות אחרות שהארגון דוגל בהן או מקדם אותן

4.1317חברות בארגוני תעשייה

קשר עם מחזיקי עניין

4.1453רשימת מחזיקי העניין איתם פועל הארגון

4.1553-55הבסיס לזיהוי ובחירה במחזיקי העניין

4.1654-55התנהלות מול מחזיקי עניין – תדירות מפגשים, סוגי ההתנהלות

4.1756נושאים שהועלו על ידי מחזיקי עניין

חוסן כלכלי

24גישת ההנהלה

1,5891,6881,828הכנסות במיליוני ש"ח

EC 156

1,2311,3171,511עלויות במיליוני ש"ח

 רווח )הפסד( תפעולי
358371317במיליוני ש"ח

 סה"כ התחייבויות
1,9751,857ליום 31 בדצמבר

 סך נכסים 
2,6262,487ליום 31 בדצמבר

5,139,0455,480,2935,891,54310ייצור מלט בטונות

3,990,2634,438,3544,440,79829ייצור קלינקר בטונות

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

KPI

KPI
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GRI אינדקס
עמודדיווח201020112012GRIנושא

חוסן כלכלי

EC 235 ,31-33סיכונים והזדמנויות עסקיות בנוגע לשינויי אקלים

 סובסידיות ועזרה
000EC 426ממשלתית

חוסן ואחריות סביבתית

27-28גישת ההנהלה

חומרים

7,395,3378,197,1107,689,423EN 140 ,29חומרי גלם

שימוש בחומרים 
12.1%12.9%14.6%EN 240-41 ,29ממוחזרים

אנרגיה

צריכת אנרגיה )דלקים( 
GJ -12,713,19514,440,86014,604,661בEN 336-37 ,29

0.65%0.93%1.44%EN 339 ,37אחוז דלקים חלופיים

GWh 478527544צריכת חשמלEN 437-38 ,29

צריכת חשמל כולל ב- 
kWh93969238 לטון מלט

EN 538חיסכון באנרגיה

EN 633חיסכון באנרגיה למוצר

מים

סה"כ צריכת מים )מ"ק( 
600,961737,154761,467EN 847כולל מים לא שפירים

מגוון המינים  

EN 1146מיקום וגודל השטח הצמוד לשמורות טבע או אזורים רגישים

EN 1246-47השפעות עיקריות על מגוון המינים ושטחים מוגנים

MM 146שטח שהופר או שוקם

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

KPI

KPI

KPI

KPI

partial

partial

partial

partial

partial
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GRI אינדקס
עמודדיווח201020112012GRIנושא

פליטת שפכים ופסולת

3,284,9273,600,4113,630,010EN 1629 ,34פליטת גזי חממה )טון(

 פליטת גזי חממה לטון 
64864362934-35חומרי מליטה - gross )ק"ג(

פליטה לא ישירה של 
299,310426,138EN 1734גזי חממה )טון(

EN 1832-33יוזמות להפחתת גזי חממה

EN 20פליטת מזהמי אוויר

 ,43-44 ,29
71 ,68 ,64

 (PM) פליטת חלקיקים
190218294EN 20בטונות

פליטת PM לטון מוצר – 
484966EN 20גרם/טון קלינקר

פליטת תחמוצות חנקן 
9,64910,5888,489EN 20(NOx) בטונות מלא

פליטת NOx לטון 
2,4182,3861,912EN 20מוצר–גרם/טון קלינקר

פליטת תחמוצות 
150183389EN 20גופרית (SOx) בטונות

פליטת SOx לטון מוצר – 
384188EN 20גרם/טון קלינקר

מוצרים ושירותים

EN 2638-41 ,42 יוזמות להפחתת ההשפעות הסביבתיות של מוצרים

עמידה בדרישות החוק

סך עלויות של קנסות 
או סנקציות בגין אי 

עמידה בדרישות החוק 
000EN 2814

השקעות והוצאות

השקעות כלכליות 
באיכות הסביבה 

)במיליוני ש"ח(
21.025.940.0EN 3048
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חוסן חברתי

49, 57גישת ההנהלה

נהלי עבודה ועבודה הוגנת

LA 150 ,13עובדי החברה

000MM 450מספר שביתות

LA 250תחלופת עובדים

LA 450אחוז עובדים מאוגדים

LA 651אחוז העובדים המיוצג בועדות בטיחות

LA 771 ,69 ,65 ,51שיעור תאונות עבודה ואובדן ימי עבודה

LA 1052ממוצע שעות הדרכה

LA 1152הכנה לפרישה

LA 1255משובים לעובדי החברה

זכויות אדם

HR 352הדרכות בנוגע לזכויות אדם

HR 452מספר מקרי הפליית עובדים

HR 550זכות ההתאגדות והסכמים קיבוציים

HR 650עבודת ילדים

HR 750עבודת כפייה

HR 850הדרכות בנוגע לזכויות אדם לעובדי אבטחה

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL
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קהילה

SO 316הדרכות למניעת שחיתות 

סך כל התרומות 
לפוליטיקאים וגופים 

פוליטיים
000SO 616

SO 719תחרותיות בשוק

SO 814עמידה בדרישות החוק

אחריות מוצר

PR 142 ,22אבחון המוצר בשלבי חייו השונים תוך בחינת בטיחות וגהות 

ארועים של אי עמידה 
בדרישות החוק בנוגע 

למוצר
000PR 214

PR 322-23מידע ותיוג של המוצר

ארועים של אי עמידה 
בדרישות החוק בנוגע 

למידע ותיוג המוצר
000PR 414

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

איש קשר: דר' עמית מרמור, סמנכ"ל איכות הסביבה
טלפון: 073-2911558 פקס: 073-2911383

amarmur@nesher.co.il :דוא"ל
כתובת: החזון 2, ת.ד. 166, רמלה 72101

 דיווח - ייעוץ, ליווי והכנה  
אסיף אסטרטגיות בע“מ

 קונספט ועיצוב
FLY Design
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