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שנת 2015 היא השנה ה-90 ליצור שק המלט הראשון של נשר מפעלי מלט ישראלים. שנה בה אנו 
מביטים לאחור בגאווה וקדימה בתקווה לקראת האתגרים הרבים שמציבה לנו הסביבה העסקית 

המשתנה. נשר מאמינה כי חוסנה ויציבותה של תעשייה לטווח הארוך מותנה גם ביכולת שלה לשלב 
ערכים של קיימות וסביבה באסטרטגיה העסקית שלה. 

ישראל היא דוגמא טובה לכך שאוכלוסייה קטנה יחסית, בארץ בעלת מיעוט משאבים טבעיים דוגמת מים, נפט וקרקע פיתחה 
במהלך מספר עשורים מועט יחסית כלכלה יציבה, חקלאות משגשגת, מגוון תעשיות ושירותי בריאות, חינוך ורווחה שמציבים 

אותה בין המדינות המתועשות שקמו שנים רבות קודם להקמתה של ישראל. אמנם, רשימת האתגרים מבית ומחוץ נדמית לעיתים 
כאינסופית: מפה גיאופוליטית דינמית עם סיכונים ביטחוניים רבים, יוקר מחייה ופערים חברתיים מחריפים, עלויות מאמירות 

בתחומי הבריאות והחינוך, שינויי אקלים גלובליים וחוסר יציבות של הכלכלה הגלובלית ועוד כהנה וכהנה. אולם, חוסן נבחן ביכולת 
להיענות לאתגרים ולהתאים את הקהילה והכלכלה לצרכים המשתנים. גם בנושא זה נשר מהווה אמת מידה המאפיינת את החברה 

הישראלית ודוח האחריות התאגידית המוגש כאן מהווה דוגמה לכך.

כיצד מושג אם כן חוסן בתעשייה שהיא תשתית למדינה? השקעה בהון אנושי לאורך שנים, קיום יחסי עבודה הוגנים ותקשורת 
מתמדת עם העובדים ונציגיהם, הקפדה על בטיחות, גיהות ובריאות העובדים, פיתוח מוצרים שאמינותם ואיכותם גבוהה, שיפור 

מתמיד בביצועים הכלכליים והסביבתיים של המפעלים מעל ומעבר לדרישות חיצוניות, השוואה למיטב המפעלים האירופאיים 
כאמת המידה לביצועי המפעלים ולתהליכי הפיתוח הפנימיים ועוד ועוד. תרבות זאת מציבה את נשר כחלוצה גם בתחום האחריות 

התאגידית. אין זה מקרה שנשר היא התעשייה הראשונה בישראל שפרסמה דוח אחריות תאגידית ציבורי על-פי פרוטוקולים 
בינלאומיים, בדיוק לפני עשור. ואין זה מקרה שהיא גם הראשונה שמפרסמת תצהירים סביבתיים למוצריה. השנה זכתה נשר 

להכרה מצד המשרד לאיכות הסביבה על פיתוח היכולת להשתמש בפסולת תעשייתית וביתית כתחליף לחומר גלם ואנרגיה 
בתהליך יצור המלט. בכך הפכה  תעשיית המלט לפתרון סביבתי שאפשר את הקמתו של מפעל המחזור הגדול בישראל.

בשנתה ה-90 של נשר, מהווה פסיפס העשייה שלנו בחברה דוגמה כיצד אנו מאמינים שיש להמשיך ולפתח את הפסיפס ממנו 
מורכב חוסנה של התעשייה המקומית בישראל ויציבות ענף הבניה, שהוא מנוע הצמיחה המשמעותי בכלכלתה של כל מדינה. 

חוסן מושג גם באמצעות הקשבה והדברות, הרתמות לצרכים הלאומיים והמקומיים, באמצעות פיתוח של מצוינות בניהול וביצירה, 
בזכות השקעה בהון האנושי ותוך בנייה נבונה של תעשייה משגשגת. זאת דרכנו עד כה וזאת תהיה דרכנו גם בעתיד.

אמנון דותן, יו"ר משה קפלינסקי, מנכ"ל
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במשך 90 שנות קיומה, חברת נשר היא 
שותפה מובילה בענף הבנייה הישראלי 
ומטביעה את חותמה על מיליוני דירות, 

מבני תעשייה ומסחר, מבני ציבור 
ותשתיות.

סיפורה של חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע”מ מלווה 
את סיפור בניינה של הארץ מימי היישוב הוותיק של תחילת 
שנות העשרים וכרוך בחוסנה הלאומי, הכלכלי והחברתי של 

מדינת ישראל. 

החזון של הקמת מפעל מלט ישראלי מופיע לראשונה בספרו 
של הרצל “אלטנוילנד”. הרצל האמין כי תכנון בנייתה של 
מדינה לעם היהודי, חייב לקחת בחשבון גם את ייסודו של 

מפעל מלט עברי. הוא אף ציין כי כדאי שהמפעל ייבנה בעיר 
חיפה, לה צפה עתיד מבטיח של עיר נמל מובילה. 

דרך ארוכה עשתה נשר מאותו חזון, אשר מומש ב- 1919 עת 
הוקם “הסינדיקט פורטלנד בארץ ישראל” על-ידי שבעה אנשי 
עסקים. החברה נרשמה בלונדון כחוק ב- 1922, ומיכאל פולק, 

שעמד בראש המייסדים, פנה לגיוס הון ראשוני שיאפשר לחברה 
לבנות את מפעל המלט הראשון בחיפה, על אדמות שנקנו סמוך 

לכפר יג’ור. 

שנתיים ארכה בנייתו של המפעל, ציודו והכשרת הפועלים- 
יהודים וערבים. באוקטובר 1925 הופעל הכבשן הראשון 

ובדצמבר של אותה שנה יוצר שק המלט הראשון, בבית 
החרושת נשר בחיפה. 

מאז ועד היום יוצרו במפעלי נשר למעלה 
מ-160 מיליון טון מלט.

חברת נשר מייצרת מלט המספק את מרבית תצרוכת המלט 
של ישראל, זאת בעזרת עובדי החברה המונים כיום 591 איש 
ובאמצעות שלושה אתרים הממוקמים בנשר, בהר-טוב )בית 

שמש( וברמלה. כל מערך הייצור של נשר נמצא בישראל. 
המפעל ברמלה נחשב לספינת הדגל של החברה, בהיותו אחד 

ממפעלי המלט הגדולים והמובילים בעולם מבחינת יכולת הייצור, 
טכנולוגיות הייצור המתקדמות ושמירה על איכות הסביבה. 

נשר נמצאת בבעלות מלאה של חברת משאב אשר מוחזקת 
בבעלות משותפת של Access Industries שרכשה את 

 CRH -השליטה בכלל תעשיות ב- 2012 ומחזיקה ב- 75% ו
קונצרן רב לאומי שבסיסו באירלנד והוא מהמובילים בעולם 

בייצור ושיווק מוצרי בנייה שרכש 25% בשנת 2001.
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בנימין זאב הרצל

מיכאל פולק - היו”ר הראשון של נשר

2אודות נשר



5

מאז נוסדה, הפכה נשר לכוח מוביל בתעשייה הישראלית, 
בזכות איכות מוצריה ומחוייבותה ללקוחותיה ולאיכות 

הסביבה. החברה דוגלת בגישה פרו אקטיבית כעקרון מנחה 
בהתנהלותה הפנים ארגונית, החברתית והסביבתית. בהיבט 
הסביבתי, בחרה נשר לפעול מעבר לדרישות החוק, ואימצה 
אמות מידה בינלאומיות על פיהן נמדדות תעשיות המלט של 

המדינות המפותחות והיא פעילה כבר למעלה מעשור ב”יוזמת 
המלט” ה-CSI( Cement Sustainability Initiative( תחת 

הארגון העסקי הבינלאומי לפיתוח בר קיימא )WBCSD(. נשר 
פועלת לפיתוח משאבים בר קיימא וושיעור השימוש בחומרי 

גלם חלופיים עומד על כ-13%. בתחום גזי החממה, ביצועי 
נשר הם בין הטובים בעולם ומעמידים אותה בשורה אחת עם 
יצרניות המלט המתקדמות ביותר בעולם. נשר השלימה כבר 
את רב התהליך שנדרש ממנה בחוק אוויר נקי, לגבי מרבית 
הדרישות, אף מספר שנים לפני מועד היישום הנדרש בחוק.

בהיבט החברתי, נשר ממלאת אחר עיקרון השקיפות ונמצאת 
בקשר מתמשך עם מחזיקי העניין הן באמצעות פרסום דו”ח 

תאגידי כל שנתיים, הן באמצעות אתר האינטרנט של החברה 
והן בקיום שיח פתוח ואמין עם מחזיקי העניין ברמה הארצית 

והמקומית. 

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 לטיפול בפסולת ומיחזור על 
ידי ניצול אשפה עירונית ותעשייתית ממוינת וחומרים אחרים 

כתחליפי אנרגיה, שימור יכולת אספקת מלט על ידי נשר במענה 
לגידול בביקושים, שמירה על חוסן פיננסי ורווחיות יציבה.
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3תשתית לחוסן לאומי וכלכלי
היכולת לבנות ולפתח תשתיות קשורה במידה רבה בתעשיית המלט אשר מהווה תעשייה אסטרטגית החיונית לקיומה 

של מדינה מודרנית ועצמאית. ייצור מקומי של מלט מקטין את התלות במדינות זרות בכל הקשור לבנייה, פיתוח 
ותשתיות ומתבקש לאור הזמינות, האיכות והקרבה לחומרי הגלם, המקצרת את הזמן בין הייצור לשימוש )בשל חיי 
מדף קצרים(. אשר על כן, ברוב מדינות העולם, תעשיית המלט היא תעשייה המבוססת על ייצור מקומי, עם אחוזים 

בודדים של יבוא. 

תרומתה של חברת נשר לחוסנה הלאומי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי החל מהיווסדה. לנשר, כיצרנית המלט היחידה בישראל, 
חלק חשוב בבניית הארץ, בקליטת עלייה, בעבודה עברית ובהגשמה ציונית. המלט שנשר מייצרת משמש כחומר גלם בסיסי 

בייצור בטון ומשכך, גם תורם לחוסנה של המדינה בהיבט הביטחוני-אסטרטגי.

על מנת להבטיח את חלקה בפיתוח בנייה נכונה עם חומרי בנייה איכותיים עבור תושבי מדינת ישראל נשר שמה את שמירת 
איכות המוצר כיעד אסטרטגי ומוצרי החברה נבחנים בהתאם לסטנדרטים שמגדירים תו התקן הישראלי )ת”י 1( והתקן המקובל 

.)European Norm( באירופה

תל-אביב 2014
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תל-אביב 1951

צלם: טדי בראונר - 1951 - ארכיון לע”מ
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מחירי הדיור
ורגולציה

מאז הקמתה, חרטה נשר על דגלה את המאמץ 
לקידום התעשייה הישראלית. העובדה כי כל 
מערך הייצור של נשר נמצא בישראל והייצור 

מיועד לתצרוכת מקומית, מציבה את נשר 
בעמדה שמשפיעה בצורה ניכרת על שימור ייצור 

וצריכה “כחול לבן” במדינת ישראל. 

נשר מספקת פרנסה לעובדים רבים במפעלים 
ובתעשיות הנלוות ותמשיך לעשות כל שביכולתה 
על מנת לתמוך בתעשייה הישראלית, שכן כלכלה 

חזקה משמעה יציבות של המדינה והיכולת 
להעניק לכלל תושביה ועסקיה תמיכה וביטחון.

תעשיית המלט היא תעשייה אסטרטגית, 
המחייבת ראיה לטווח רחוק ומאופיינת בחוסר 
גמישות. הקמת מפעלי מלט ותפעולם דורשים 
תשתיות ייחודיות הן מבחינת שיטות ההקמה 

והעלויות המשמעותיות הנדרשות לבניית מפעלי 
הייצור והן מבחינה תפעולית המחייבת נגישות 

לחומרי גלם טבעיים ואנרגיה. 

השנים האחרונות עמדו בסימן של רגולציית שוק 
המלט בישראל. בדצמבר 2011, הוקמה הוועדה 

לבחינת עידוד התחרותיות בתחום המלט )“ועדת 
המלט”(, שמונתה בעקבות דו”ח ועדת טרכטנברג. 

ביוני 2013 הוגשו ההמלצות הסופיות של הועדה 
וביולי 2014, ההמלצות אומצו ע”י קבינט יוקר 

המחיה.

במסגרת ההחלטות שהתקבלו, הכנסת יצרן מלט 
חדש לשוק המלט הישראלי. באפריל 2015, השלימה 

חברת נשר את ההליך הרגולטורי מול הממשלה 
וחתמה על חוזה למכירת המפעל בהר-טוב.

באשר להשפעת מחירי המלט על מחירי הדיור, 
כיום כבר ידוע שהחלק האפקטיבי של המלט 

בעלות הדירה הוא שולי ביחס לשאר המרכיבים 
)מחירי הקרקעות המשווקות על ידי מנהל קרקעי 
ישראל, מיסוי, עלויות תשומות אחרות, רווח יזמי 

ושכר עבודה(. 

עפ”י הנתונים המוצגים בדוח ועדת המלט, הצמנט 
מהווה 1.4% ממחיר דירה ממוצעת. מתוך דוח 

הועדה: “החלק של הצמנט עצמו בעלות הבנייה 
הוא נמוך יחסית”.

1919

1922

1945

1971

1925

1958

1950

1990

1936

1969

1953

2001

2012

נוסד בלונדון 
ה”סינדיקט לצמנט 

פורטלנד בארץ ישראל”

מופעל הכבשן 
הראשון בחיפה

המפעל נמכר ל”סולל בונה” 
ול”חברה המרכזית”

נשר רוכשת את מפעל 
המלט “שמשון” בהרטוב

מופעל הכבשן 
הראשון ברמלה

נשר רמלה מוכר 1 
מיליון טון מלט בשנה - 
לראשונה בתולדות נשר

כלל תעשיות, חברת האם 
של נשר, נרכשה על ידי 

.Access Industries

נרשמת בלונדון 
“חברת מלט 

פורטלנד נשר 
בע”מ”

9.4.1936 - נשר מכרה את מיליון 
טונות המלט הראשון

ייצוא מיליון הטון הראשון 
של המלט

החל הקמתו 
של המפעל 

ברמלה

מניות ‘החברה המרכזית’ 
בנשר מועברות לחברת ‘כלל’

נחתם הסכם שותפות 
אסטרטגי עם  חברת 

CRH האירית
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מפעל נשר רמלה 2014

חברת נשר פועלת מתוך ההכרה וההבנה כי צמיחה כלכלית ושמירה על הסביבה הולכים יד ביד. הנהלת החברה רואה 
בשמירה על איכות הסביבה ערך עליון ומשלבת בתוכניות הפיתוח שלה נקיטת פעולות פרו אקטיביות למען השגת מטרה 

זו, החל מפעולות להקטנת פליטות גזי חממה, דרך חיפוש מתמיד והטמעה של פיתוחים טכנולוגיים המאפשרים התייעלות 
אנרגטית ויישום הלכה למעשה של עקרונות ניהול משאבים בר קיימא על-ידי שימוש בחומרי גלם ודלקים חלופיים. 

הרגולציה הסביבתית המתקדמת ומחויבויות נוספות בתחום איכות הסביבה שנשר לקחה על עצמה באופן וולונטרי, דורשות 
השקעות והוצאות שוטפות בסכומים של מיליוני ₪ בשנה. סכום העלויות הכוללות שנשר נשאה בהן, לצורך מניעה והפחתה של 

פגיעה בסביבה במהלך 2014 בלבד, הסתכם ביותר מ-48 מיליון ₪. 

נשר מפעילה מערכות מתקדמות לצמצום ובקרת פליטות לאוויר, היא השלימה כבר את רוב התהליך שנדרש ממנה על-פי חוק 
אוויר נקי ואף נערכה לעמידה במרבית דרישות החוק עוד לפני שנדרשה לכך ברגולציה. החברה מדווחת את כלל הפליטות 

 Pollution Release and Transfer( וההעברות הנובעות מפעילויותיה, כנדרש בחוק חובות דיווח ומרשם פליטות והעברות לסביבה
Register - PRTR(, והחל משנת 2004 מדווחת באופן ציבורי על פליטות המזהמים העיקריים של תעשיית המלט בדוחות אחריות 

תאגידית. נשר הייתה בין החברות הראשונות בארץ לדווח את פליטת גזי החממה למערך הדיווח של המשרד להגנת הסביבה 
 .)Environmental Product Declaration - EPD( והיא החברה הראשונה מישראל שמפרסמת תצהירים סביבתיים למוצריה

 Cement  ”החברה משתתפת ביוזמות בינלאומיות שמטרתן קידום פיתוח משאבים בר-קיימא. מעורבותה של נשר ב”יוזמת המלט
Sustainability Initiative( CSI(  תחת הארגון העסקי הבינלאומי לפיתוח בר קיימא )WBCSD( היא דוגמא למעורבות כזו. הארגון, 
המכיל את 24 יצרני המלט הגדולים בעולם, זיהה את הנושאים הסביבתיים והחברתיים המהותיים לתעשיית המלט ופיתח תוכנית 

הכוללת המלצות למעקב ולשיפור תחומים אלו. נשר עומדת בהנחיות ה- CSI  לניטור מזהמים של תעשיית המלט. 

דוח אחריות תאגידית 2014 תקציר

הקמת מפעל נשר רמלה 1950

4תשתית לחוסן סביבתי
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1982

1984

1976

1999

1993

2000

1995

2001

2006

2014

2004

2010

2014

התחלת שימוש באפר 
פחם כחומר גלם - 

ממטרד למשאב

חנוכת מסנן אבק חדיש 
)אלקטרופילטר( בנשר הר טוב

מופעל הקו היבש השני ברמלה

טחנה 12 - ורטיקלית 
מהגדולות בעולם 

מופעלת ברמלה

נשר מצטרפת ל”יוזמת 
 CSI-המלט” ה

בניית מערכת לקליטת 
והזנת RDF כתחליף 

לדלקים פוסיליים

נשר זוכה בתחרות 
“תעשייה וסביבה” 

על הישגיה בפרויקט 
RDF-ה

התקנת מסנני אבק 
בכל הכבשנים ברמלה

מסתיימת התקנת מסנני אבק 
בכל הכבשנים בנשר חיפה

מופעל הקו היבש הראשון ברמלה

נשר מפרסמת את דוח האחריות התאגידית הראשון

נשר זוכה ב-’פרס 
המילניום הבינלאומי’ 

מטעם האו”ם להישגים 
בתחום איכות הסביבה

מפעל נשר רמלה צורך 
חשמל נקי מגז טבעי מייצור 

חברת משאב

נשר החברה הראשונה מישראל 
שמפרסמת תצהירים סביבתיים 

)EPD( למוצריה

2015
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נשר 2014:
מאזן אקולוגי והשפעות סביבתיות

בשנת 2014 ייצרה נשר 4,520,284 טונות של קלינקר ו- 6,602,543 טונות של 
מלט. חברת נשר צרכה 8,539,889 טונות של חומרי גלם ומתוכם 12.6% ממקורות 

ממוחזרים, 892,311 קוב מים, 449,070 טונות של דלקים ו-GWh 583  חשמל.

אנרגיה 
פטקוק: 413,993 טון

מזוט: 10,910 טון
סולר: 2,716 טון
תחלפי דלקים:

 RDF )כולל פתיתי צמיגים(: 17,811 טון

 סולוונטים: 3,640 טון

          GWh 583 :חשמל

תוצרי לוואי 

גזי חממה
פחמן דו חמצני: 

3,772,292 טון

 מזהמי אוויר
תחמוצות חנקן: 8,512 טון

חלקיקים: 251 טון
תחמוצות גופרית: 324 טון

פסולת   
מיחזור: 989 טון

פסולת להטמנה: 3,907 טון

מיחזור אריזות

בשיתוף עם תאגיד המיחזור תמיר
קרטון ונייר: 1993.8 טון

פלסטיק: 56.9 טון

חומרי גלם ממחצבות
אבן גיר: 6,107,587 טון
חרסיות: 1,115,319 טון

גבס: 171,121 טון
חול:  68,075 טון

חומרי גלם ממוחזרים 
תחליפי אבן גיר: 221,419 טון 

תוצרי לוואי תעשייתיים: 125,790 טון
גבס מתעשייה: 114,150 טון

אפר פחם: 540,962 טון
שבבי ברזל: 72,515 טון

תחליפי חרסית: 2,950 טון

מים
מים שפירים: 878,859 מ”ק

מים שוליים: 13,452 מ”ק

4,520,284 טון
מלטקלינקר

 6,602,543 טון
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איכות אוויר 
וגזי חממה 
ההשקעה בנושאי איכות סביבה 

והיעילות התפעולית הגבוהה 
שמאפיינת את הפעילות של נשר, באות 

לידי ביטוי בביצועיה הסביבתיים של 
החברה אשר מעמידים אותה בשורה 
אחת עם יצרניות המלט המתקדמות 

ביותר בעולם. בתחום גזי החממה נשר 
מציגה זה מספר שנים, ביצועים בין 

הטובים בעולם.

הביצועים הסביבתיים הנוגעים לגזי חממה נמדדים הן ע”ב נרמול לטון קלינקר והן ע”ב טון מלט )שווה ערך( וטון חומרי מליטה. 
נשר הינה בין החברות המובילות בעולם בביצועים הנמדדים לפי ייצור קלינקר, דבר המצביע על  יעילות אנרגטית גבוהה ביותר. 

מדד זה אף צפוי להשתפר בשנים הקרובות, עם הגידול בשימוש בדלקים אלטרנטיביים, בהם גם מרכיבי ביומסה )נייטרליים 
מבחינת פליטת גזי חממה(. בכל הקשור למדד פליטת גזי חממה לטון מלט או חומרי מליטה, היות והדרישה מתעשיית הבטון 

בארץ היא למלט בעל אחוז קלינקר וחוזק גבוה בהשוואה למקובל באירופה, הרי שכפועל יוצא, גם המדד של פליטת גזי חממה 
לטון מלט או חומרי מליטה גבוה במעט בהשוואה לאירופה. נשר עובדת בשיתוף פעולה עם לקוחותיה להפחתה הדרגתית של 

אחוז הקלינקר במלט. 

ביצועי נשר מול אמות מידה בינלאומיות 

נשר 835 

 Cement Sustainability
Initiative 842

 Cement Sustainability
Initiative 649

 CO2
לטון קלינקר

)specific gross per tonne clinker(

נשר 667 

 CO2
לטון מלט

)specific gross per tonne cement equivalent(

אבק
Dust

Emssions

* נתוני CSI עודכנו לאחרונה ע”י הארגון בשנת 2011

גרם לטון קלינקר:

תחמוצות 
גופרית

SOx נשר 

77

נשר 

58

CSI High

1,247

CSI High

613

CSI Low

72

תחמוצות 
חנקן
NOx

CSI High

1,915

CSI Low

844

CSI Low

56

נשר 

1,883
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תהליך ייצור הקלינקר, שלב ביניים הכרחי בייצור מלט, הינו 
תהליך בעל פוטנציאל להשפעה סביבתית משמעותית הן 

מבחינת צריכת האנרגיה הגבוהה והפליטות הנובעות מכך, 
והן מבחינת פליטת גזי החממה. קרוב ל-60% מפליטת גזי 
החממה נובע מתהליך הפיכת אבן הגיר לקלינקר וכ-30% 

מפליטת גזי החממה הנוספים, מקורם בשריפת דלקים. כ-10% 
מגזי החממה הנותרים נפלטים בעת תהליך צריכת החשמל, 

המשמש לצרכים שונים בתהליך השינוע והטחינה של  חומרי 
הגלם והמוצרים המוגמרים.

תעשיית המלט בכל העולם מודדת את ביצועיה במדדים 
כמותיים לפי ייצור קלינקר ובאילו, לנשר ביצועים סביבתיים 

בין המובילים בעולם. החברה אף ממשיכה לייעל את תהליך 
הייצור ופועלת להגביר את השימוש בדלקים חלופיים כאמצעי 

נוסף להפחתת פליטות גזי חממה. נשר הגדירה לעצמה 

בשנת 2014 השלימה נשר פרויקט בהשקעה של 65 מליוני ₪, במסגרתו הוקם במפעל ברמלה מערך לקליטת והזנת דלק חליפי 
)RDF )Refuse Derive Fuel, שמקורו בפסולת תעשייתית ועירונית בעלת ערך אנרגטי גבוה המשמשת כחומר בעירה לכבשני 

המלט. מדובר בפרויקט מיחזור והשבה ברמה הלאומית בגינו זכתה נשר בתחרות “תעשייה וסביבה” לשנת 2015, שיזמו המשרד 
להגנת הסביבה והתאחדות התעשיינים. 

RDF-נשר זוכה בתחרות “תעשייה וסביבה”  על פרויקט ה

כחלק מהאסטרטגיה של החברה, גיבשה נשר מדיניות סביבתית על בסיס העקרונות של גישת האקולוגיה התעשייתית. החברה 
עושה שימוש בתוצרי לוואי של תעשיות אחרות הן כתחליפי דלקים והן כתחליפים לחומר גלם. שיעור השימוש בחומרי גלם 

חליפיים בנשר עומד כיום על 12.6%, דבר המצמצם את הצורך בשימוש בחומרי גלם בתוליים. נשר הגדירה לעצמה יעד של הגברת 
ניצול תחליפי דלק כמקורות אנרגיה חלופיים לדלקים פוסיליים והיא בוחנת באופן שוטף קליטה של חומרי גלם חלופיים נוספים.

פסולת אבק כבשנים היסטורית )מהקווים הרטובים 
שהוחלפו(, שהוותה בעבר את מרבית הפסולת המוצקה 

במפעל, מוחזרת כיום לתהליך ומשמשת כחומר גלם לכבשנים 
היבשים. בכל  מפעלי נשר נעשות פעילויות לצמצום צריכת 

מים בכלל וצריכת מים שפירים בפרט. במהלך שנת 2014 
עשתה נשר שימוש בכ- 13,450 מ”ק של מים שוליים להפחתת 

אבק וקירור כחלופה לשימוש במים שפירים. 

יעד של הגברת השימוש בדלקים חלופיים עד לרמה של 20% 
מתמהיל הדלקים בשנת 2016, ולשם כך, היא משקיעה ביישום 

פתרונות טכנולוגיים המאפשרים שימוש בדלקים אלה )לדוגמא, 
“פרויקט ה- RDF” שמובא בהרחבה  בהמשך פרק זה(.

כאמצעי נוסף להפחתת פליטות גזי חממה, תעשיית המלט 
עושה מאמצים למציאת פתרונות טכנולוגיים אשר יאפשרו 

שימוש בחומרים חלופיים בייצור המלט כגון תוצרי לוואי 
מתעשיות שונות ובמלט מופחת קלינקר. זאת מבלי לפגוע 
באיכות המוצר )עפ”י התקנים האירופיים ניתן לייצר סוגים 

שונים של מלט הנבדלים אחד מהשני בחוזק ובהרכב(. 
מלט סיגים ומלט AL הם דוגמאות למלטים מופחתי קלינקר 

המיוצרים בנשר. נשר הגדירה לעצמה יעד פנימי להגיע 
לתכולת קלינקר ממוצעת של 70% עד לשנת 2025 )לעומת 

כ-81% כיום(.

ניהול משאבים אחראי

https://www.youtube.com/watch?v=SIeEZSv0UI8

דוד לפלר
מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה 

אמיר חייק
מנכ"ל התאחדות 

התעשיינים בישראל

ועדת השיפוט
מר דוד לפלר – מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, יו"ר ועדת השיפוט

מר אמיר חייק – מנכ"ל התאחדות התעשיינים בישראל  
עו"ד ציפי איסר איציק - יו"ר המרכז להגנת הסביבה, המכללה האקדמית נתניה 

מר יינון אלרועי - משנה למנכ"ל משרד הכלכלה 
גב׳ נורית הראל - יו"ר משותף לתשלובת דר' פישר 

פרופ' מוטי הרשקוביץ – המחלקה להנדסה כימית, אוניברסיטת בן גוריון 
מר עמיר מקוב -  יו"ר המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, בין השנים 2004-2013 

דר' רבקה שפר – רופאה מחוזית, מחוז ת"א, משרד הבריאות.

מוענק בזאת ל

על  בניית מערך לקליטה והזנה של דלק 
שמקורו בפסולת ) RDF ( במפעל נשר-רמלה

נשר
מפעלי מלט 

ישראליים בע"מ

על הפרויקט
פרויקט רחב היקף, אשר עושה שימוש חוזר בפסולת 
ממקורות מגוונים כמקור אנרגיה ובכך מספק פתרון 

קצה אלטרנטיבי להטמנת פסולת וכן אלטרנטיבה 
לשימוש בדלק פוסילי. 

הפרויקט בעל תועלת סביבתית ברמה הלאומית. 

הוענק ביום ג',  24.2.2015, ה אדר ה'תשע"ה

לפרויקטים מובילים בשיפור 
ביצועים סביבתיים במפעלי 

תעשייה בישראל

2015
תעשייה
בסביבה
אות הזוכה בתחרות 



ניתוח מחזור החיים -  Life Cycle Assessment מאפשר 
להעריך את ההשפעה הסביבתית של מוצרים וחומרים החל 

מכריית חומרי הגלם והייצור, דרך השימוש במוצר ועד סוף 
חיי המוצר. הוא מאפשר לזהות פתרונות בהפחתת פליטות 

גזי החממה ומציאת חלופות לחומרים מזיקים וכן השוואה בין 
ההשפעות הסביבתיות של מוצרים שונים. 

נשר בחנה מספר ממוצריה על פי שיטה זו בעזרת תוכנות 
מיחשוב מהמתקדמות בעולם, ובשנת 2014 החלה לפרסם 

 Environmental Product( תצהירים סביבתיים למוצריה
Declaration - EPD(. נשר הינה החברה הראשונה מישראל 

שמפרסמת תצהירים סביבתיים. 

בנוסף, רוב מוצריה של נשר נרשמו כבעלי ‘תו ירוק’ )למעט 
מלט מסוג CEM-I, שבשל דרישות חוזק הינו בעל תכולת 

קלינקר גבוהה( רישום המוענק בשיתוף מכון התקנים 
הישראלי והמשרד להגנת הסביבה ומעיד על כך שפגיעתו של 

המוצר או השירות בסביבה פחותה. ענף הבנייה אימץ בחום 
את הגישה לדיווח סביבתי אודות המוצרים, בייחוד בתחום 

הבנייה הירוקה. בניה זו שמה דגש על שימור אנרגיה תוך 
התאמה לאקלים המקומי, מניעת פסולת ומיחזור, בריאות 
סביבתית במהלך הבנייה, מניעת זיהומי מים, קרקע ואוויר 

ומניעת הרס פיזי של הסביבה. למלט ולבטון יתרונות רבים 
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(. 
בטון, בשל תכונותיו כחומר עם מחזור חיים ארוך, בעל מסה 

תרמית גבוהה ואנרגיה גלומה נמוכה, הינו אחד מחומרי הבנייה 
היעילים מבחינה אנרגטית וסביבתית. 

בחינת ההשפעות הסביבתיות 
לאורך מחזור חיי המוצר

סוף חיי המוצרשימושאריזה ושילוחייצורחומרים

13

http://www.environdec.com/en/
EPD-Search/?query=nesher
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עובדים ומדיניות העסקה

נשר מייחסת חשיבות רבה לנושאים חברתיים ופועלת לקידום הקשרים בין ההנהלה לבין עובדיה ובין החברה לכלל מחזיקי 
העניין. נשר בחרה להתמקד ולפעול במספר אפיקים במקביל לשם קידום הנושאים החברתיים. ברמה הפנים ארגונית, נשר פועלת 

לקידום ושמירה על רמת הביטחון התעסוקתי בקרב עובדיה. כ- 77% מעובדיה מיוצגים על ידי ארגוני עובדים וחלים עליהם 
הסכמים קיבוציים ואחוז תחלופת העובדים בארגון הוא נמוך ועומד על כ- 7% לשנה. נשר רואה בהתמקצעות עובדיה כנדבך 

חשוב לחוזקו של הארגון ומעניקה לעובדיה הסמכות והדרכות בנושאים של הגבלים עסקיים, זכויות אדם, איכות סביבה, מניעת 
שחיתות והטרדות מיניות. 

דוח אחריות תאגידית 2014 תקציר

מפעל נשר רמלה 2010הקמת מפעל נשר חיפה 1950

תשתית לחוסן חברתי 5
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1926

1934-35

1923

1955

1946-48

1960

1951

1975

1982

1981

עובדים בנשר חיפה 
הקימו מועצת פועלים 

עצמאית, קבוצת 
תיאטרון, תזמורת, 

קבוצת כדורגל ומוסדות 
חינוך לילדים

הוקם חדר אוכל 
חדש, שופרו התנאים 

הסניטריים, קודמה 
קרן הפנסיה לעובדים 
ונפתרה בעיית השיכון

מועצת הפועלים 
העצמאית של נשר 

הפכה לחלק ממועצת 
פועלי חיפה

הסכמי עבודה 
קיבוציים שנהגו בנשר 

חיפה הוחלו על שאר 
המפעלים

מספר המועסקים 
עלה על 500

גויסו עובדים ראשונים, ערבים ויהודים

www

מספר שיא של מועסקים 
בנשר - כ-900 עובדים

הגיליון הראשון של 
ביטאון נשר מתפרסם

כל עובדי נשר צורפו לקרן 
הפנסיה לעובדים במפעלי 

המשק ההסתדרותי

2006

2004

2003

2010

2005

2011

2014

2011

הנהלת נשר החלה  
בפרויקט “יצאת יעיל”

החל תהליך פרואקטיבי 
לבטיחות בחברה

החברה מאמצת 
את גדוד שחם של 

חטיבת הנחל 

החברה מאמצת קוד אתי 
מחייב לכלל עובדיה

החברה מאמצת את מפקדת אוגדת 
עזה ומפקדת החטיבה הצפונית בעזה

1996
נחנך מרכז 

המבקרים ברמלה

הושק אתר האינטרנט של נשר

עובדי החברה מתחילים 
להתנדב בקרב קשישים

הנהלת נשר הגדירה 
מדיניות רשמית 

למעורבות חברתית

מיחשוב מערך כח-אדם 
של נשר 1984-85

מאי-יוני 1982 
“חודשי בטיחות במפעל”
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מפעל נשר רמלה 2015הקמת מפעל נשר רמלה 1950

נשר פועלת באופן שוטף להגברת הבטיחות ומניעת תאונות 
במקום העבודה, תוך דגש על עשייה מונעת במקום תגובה 

בדיעבד. לשם כך, מופעלים נהלי הערכת סיכונים כבר בשלב 
התכנון המוקדם של המשימה וקיים מנגנון פנימי לניתוח 

אירועים עם נפגעים ואירועים של “כמעט ונפגע”. 

נשר פועלת לקיום דיאלוג מתמשך עם הציבור ומחזיקי העניין 
תוך שהיא דוגלת בשקיפות כעקרון מנחה. הנהלת החברה 

מודעת היטב לחשיבותו של קיום שיח פתוח ואמין עם 
מחזיקי העניין להצלחת הארגון בניהול משאבים בר-קיימא 

ובהתמודדותו עם אתגרים חברתיים, סביבתיים וכלכליים 
רחבים יותר. לפיכך, נשר מדווחת באופן ציבורי בדוחות אחריות 

תאגידית החל משנת 2004 על פליטות המזהמים העיקריים 
של תעשיית המלט ומנהלת שיח עם הקהילות השכנות על ידי 

חברת נשר מאמינה כי המעורבות החברתית והעשייה למען 
הקהילה מחזקות אותה כחברה ערכית ומוסרית, ומעמיקות את 

תחושת הגאווה וההזדהות של עובדים ומנהלים עם החברה.

נשר שואפת להיות מופת לקיום בצוותא של תעשייה, סביבה 
וקהילה, ולפיכך מנהלת באחריות את השפעותיה על הקהילות 

סביב המפעלים, ופועלת עמן למען שיפור רווחתן. 

הפעילות החברתית מתמקדת בתחומים העולים בקנה אחד 

בטיחות כערך ליבה

שקיפות ושיח עם מחזיקי עניין

מעורבות חברתית

200320042005200620072008200920102011201220132014

403246383818182129342540תאונות עבודה

2.71.62.11.81.90.80.80.951.11.40.91.4שיעור תאונות עבודה

583395824513458307101265264656448426ימי תאונה אובדן ימי עבודה

41.819.837.124.423.113.44.412.010.326.716.415.2שיעור ימי תאונה

מפגשים תקופתיים של מנהלי נשר עם ראשי הרשויות הסובבות, 
עם מנהלי היחידות הסביבתיות המקומיות, עם התושבים 

ועם נציגים של ארגונים חברתיים. להעלאת השקיפות, אתר 
האינטרנט של החברה מספק למחזיקי העניין מידע רב אודות 

נשר, פעילותה, ביצועיה והאחריות התאגידית של החברה. כמו-
כן, לנשר מרכז מבקרים באתר החברה ברמלה, הפועל מזה כ-17 

שנה. המרכז פתוח לציבור הרחב המוזמן לשמוע על פעילות 
נשר, המלט ושימושיו, שוק המלט בישראל ועוד.

עם חוזקות החברה: פיתוח מצוינות טכנולוגית ופיתוח מצוינות 
סביבתית, וכן בפעילות סולידריות חברתית עם אוכלוסיות מוגדרות, 
בדגש על חיילי צה”ל ועל בני הגיל השלישי. אוכלוסייה זו רלוונטית 
לנשר, בשל היותה חברה ותיקה שרבים מעובדיה מבוגרים, ושיש 

לה גימלאים רבים, המצויים עמה בקשר שוטף עד היום.

כל אחד ממפעלי נשר מקיים פעילות בקהילות השכנות לו, על בסיס 
שיח ושיתוף פעולה עם גורמים חברתיים וציבוריים בקהילה.
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חינוך למצוינות טכנולוגית – תעשיידע: 
מאז שנת 2010 מממנת חברת נשר הפעלה של תכנית תעשיידע )תעשייה למען חינוך מתקדם – מבית התאחדות 

התעשיינים(  ב-10-14 כתות לימוד בחטיבות הביניים, ביישובים השכנים למפעלי החברה: רמלה, מועצה אזורית 
גזר, בית שמש, מועצה אזורית מטה יהודה, נשר, כאבול וטמרה. התכנית עוסקת בפיתוח פארק תעשיה ירוק, 

וכוללת גם הרצאות של אנשי נשר וביקורים במפעלים. 

חינוך למצוינות טכנולוגית – רובוטיקה ברמלה: 
חברת נשר מלווה את תלמידי בית הספר המדעי ברמלה בתחרות הרובוטיקה הגדולה בישראל - FIRST ישראל. במסגרת 

פעילות זו, החברה תורמת כסף למימון הפעילות, ועובדי החברה מלווים את התלמידים בפרויקט כמנטורים מקצועיים.

חינוך למצוינות טכנולוגית וסביבתית – מלגות נשר לסטודנטים ברמלה: 
מפעל נשר רמלה מעניק מדי שנה שלוש מלגות שנתיות גבוהות לסטודנטים, תושבי העיר, הלומדים אחד 

ממקצועות הליבה של נשר )הנדסה, איכות סביבה, כימיה, אדריכלות(, בתמורה להובלת פרויקט חברתי הקשור 
לאיכות הסביבה ברמלה או לאוכלוסיית הזקנים בעיר. פרויקט המלגות נבנה בשיתוף קשתות – מרכז הצעירים 

ביישוב. בנוסף, החברה תורמת שתי מלגות לימודים לסטודנטים במסגרת פרויקט עתידים של הטכניון.

חינוך למצוינות סביבתית – תמיכה בלימודי בגרות בכימיה ואיכות סביבה בלוד: 
חברת נשר תומכת בלימודי בגרות 7 יחידות בכימיה ואיכות סביבה בבית הספר הערבי השש-שנתי אורט 

להנדסה ומדעים, זאת באמצעות תרומת כסף למעבדת בית הספר, ליווי תלמידים על ידי אנשי מקצוע של 
החברה ואירוח התלמידים להשתלמות במעבדת נשר.

חינוך טכנולוגי מקצועי – תמיכה במגמת מסגרות בתיכון ברמלה: 
מפעל נשר ברמלה סייע להקים מגמת מסגרות בבית ספר הערבי של רשת דרור בעיר. המפעל תרם כסף להקמתם 

מעבדת מסגרות, ואף משתתף במימון העסקתו של מורה. מנהלים ועובדים של המפעל מתנדבים ללוות את 
התלמידים בכתות ט’-י”ב בלימודי המקצוע, בשאיפה כי בעתיד ישתלבו בוגרי בית הספר כעובדים בנשר.

חינוך למצוינות סביבתית – תמיכה בחווה לחינוך חקלאי ולימודי סביבה בטמרה: 
מפעל נשר בעיר נשר הקים ותומך מזה מספר שנים בחווה, בה מתקיימים לימודים חוויתיים בנושא חקלאות 
ואיכות הסביבה לתלמידי גנים ובתי ספר ואף פעילויות לקשישים מהאזור, המופעלת החווה מופעלת על ידי 

עיריית טמרה והיחידה הסביבתית.

תמיכה בגיל השלישי: 
עובדים ומנהלים ממפעל נשר רמלה התקינו תאורת-חירום בדירותיהם של 350  קשישים, במסגרת שיתוף פעולה מתמשך 
עם תכנית “קהילה תומכת” של אשל ג’וינט ועיריית רמלה. המפעל גם תורם מדי שנה סכום נכבד למימון פעילויות תרבות 

והעשרה למועדוני-יום של קשישים בעיר. מפעל נשר בהר-טוב תומך בפעילויות תרבות והעשרה במרכז יום לקשיש 
במועצה אזורית מטה יהודה ובמועדון העיוורים בבית שמש, שרוב חבריו קשישים. אנשי מפעל נשר הר-טוב מתנדבים 

מעת לעת במועדונים אלה, ואף מארחים את חבריהם במפעל בטקס חנוכה. מפעל נשר בעיר נשר תורם מדי שנה 
שמיכות ותנורים לקשישים בטמרה, באמצעות העירייה. חברת נשר מממנת, מזה מספר שנים, את קו הסיוע הטלפוני 

לדוברי רוסית, שמפעיל הארגון החברתי “כן לזקן”. בשנים 2013-2014 פנו לקו זה קשישים רבים לקבלת עזרה.

סיוע לחיילים: 
חברת נשר מאמצת, במסגרת ‘אמץ לוחם’, את חיילי גדוד שחם של חטיבת הנח”ל, את מפקדת אוגדת עזה ואת 
מפקדת החטיבה הצפונית בעזה. החברה תורמת כסף לרכישת ציוד ולקיום פעילויות חברתיות עבור החיילים, 

עובדי החברה לוקחים חלק בפעילויות חברתיות ובטקסים עם החיילים. מפעל נשר בעיר נשר מסייע לחיילים 
בודדים מחטיבת כפיר.
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מפעל נשר רמלה 2015

מזה כ-18 שנה מפעילה חברת נשר מרכז מבקרים באתר 
החברה ברמלה. במסגרתו מארחת החברה קבוצות תלמידים, 
גמלאים, חיילים, סטודנטים, אנשי מקצוע, משפחות, תושבים 

מהאזור, 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. 

הסיורים המועברים על-ידי עובדי המפעל, חברי הנהלת נשר, 

מרכז המבקרים של נשר

ומדריכי מרכז המבקרים, מאפשרים הצצה לפעילות החברה, 
ודיאלוג ישיר וכן בין המבקרים לבין אנשי החברה. למעלה 
מ-20,000 מבקרים מתארחים מדי שנה במרכז המבקרים. 

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.

נשר מזמינה את הציבור הרחב להגיע ולבקר במרכז 
המבקרים, ללמוד על הפעילות המתבצעת בחברה ושואפת 

לייצר שיתופי פעולה עם ארגונים ברחבי הארץ.

במהלך 2014 התקיימו 21 ימים פתוחים והגיעו כ- 21,360 מבקרים

למידע נוסף על שעות ביקור  ולתיאום ביקור 
קבוצתי בקרו באתר האינטרנט של נשר:

www.nesher.com
או התקשרו למרכז המבקרים:

08-9271430 מרכז המבקרים נגיש לבעלי מוגבלויות 
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201220132014GRIנושא

חוסן כלכלי

5,891,5436,398,4926,602,543KPIייצור מלט בטונות

4,440,7984,279,6094,520,284KPIייצור קלינקר בטונות

חוסן ואחריות סביבתית

חומרים

7,689,4237,708,3028,539,889EN 1חומרי גלם בטונות

14.60%13.1%12.6%EN 2 KPIשימוש בחומרים ממוחזרים )%(

אנרגיה

TJ-14,60514,00015,033צריכת אנרגיה )דלקים( בEN 3

1.44%1.38%3.71%EN 3 KPIאחוז דלקים חלופיים

GWh-544566583צריכת חשמל בEN 4

93.695.695.2KPIצריכת חשמל כולל ב-kWh לטון מלט

מים

761,467866700892,311EN 8סה"כ צריכת מים )מ"ק( כולל מים לא שפירים

פליטת שפכים ופסולות

3,630,0103,487,2083,772,292EN 16 KPIפליטת גזי חממה )טון(

629620646KPIפליטת גזי חממה לטון חומרי מליטה - gross )ק"ג(

426,138369,624351,624EN 17 KPIפליטה לא ישירה של גזי חממה )טון(

294313251EN 20פליטת חלקיקים )PM( בטונות

667356EN 20 KPIפליטת PM לטון מוצר - גרם/טון קלינקר

8,48979148512EN 20פליטת תחמוצות חנקן )NOx( בטונות מלא

19121,8491,883EN 20 KPIפליטת NOx לטון מוצר - גרם/טון קלינקר

389286324EN 20פליטת תחמוצות גופרית )SOx( בטונות

886772EN 20 KPIפליטת SOx לטון מוצר - גרם/טון קלינקר

השקעות והוצאות

40,000,00031,223,50048,738,000EN 30השקעות כלכליות באיכות הסביבה )ב₪(

6סיכום ביצועים



את דוחות האחריות התאגידית של נשר
ניתן למצוא באתר האינטרנט:

 www.nesher.co.il

איש קשר: ד”ר עמית מרמור, סמנכ”ל איכות הסביבה
amarmur@nesher.co.il :טלפון: 073-2911558 פקס: 073-2911383, דוא"ל

כתובת: החזון 2, ת.ד. 166, רמלה 7210101
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