דוח אחריות תאגידית וקיימות
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תקציר

דוח

דוח

GRI C

אני שמח להציג את תקציר הדוח הדו-שנתי של אגד לניהול נושא הקיימות
והאחריות תאגידית לשנים  .2011-2012דוח זה ,החמישי במספר ,נערך
כחלק ממחויבות שלקחנו על עצמנו לפני למעלה מעשור להרחבת
השקיפות בפעילותנו ולדיווח תקופתי לציבור הרחב אודות התנהלות אגד
וביצועיה הכלכליים ,החברתיים והסביבתיים .מאז דוח האחריות התאגידית
הראשון ,שפורסם בשנת  2002וכלה בדוחות הבאים שפרסמה ברמת דיווח
 ,Cעשתה אגד קפיצת מדרגה משמעותית ברמת השקיפות ,ומפרסמת
לראשונה דוח ברמת דיווח  .Aהדוח יוצא לאור בשנה בה אגד מציינת 80
שנות פעילות ,כמפעילת התחבורה הגדולה בישראל ,המקדמת עקרונות
של פיתוח בר-קיימא.

GRI A

אגד אינה תופסת אחריות תאגידית כאירוע חד פעמי ,אלא כתהליך ארוך טווח המשפיע על כלל יחידות
הארגון ,ומחייב בחינה מתמשכת של השפעותיה ,הן ברמת הפרט והן ברמה הלאומית ,כאשר לנגד עיניה
ניצבת השאלה “כיצד ניתן לפעול טוב יותר” .מבחינת אגד ,הטמעת אחריות תאגידית וקיימות באסטרטגיה
שלה מהווה בסיס להיערכות לאתגרים שיעמדו בפניה בעשורים הבאים .אגד חרתה על דגלה התנהלות
אחראית ,ומיישמת זאת בהתמדה מזה למעלה מעשור .אנו נחושים להמשיך בדרך זו ולפרסם בכל שנתיים
דוח אודות התקדמותנו ,שיפור הביצועים ועמידה ביעדים שהגדרנו בתחום לצד הצבת אתגרים חדשים .
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אגד רואה חשיבות רבה בדיאלוג עם מחזיקי העניין שלה ובדוח ,ערוץ דיווח לקידום השקיפות בפעילותה.
מעבר לערוצים יזומים שבהם אנו מקיימים דיאלוג (ועל כך תוכלו לקרוא בדוח המלא) אנו מזמינים את
מחזיקי העניין שלנו ,לקרוא דוח זה ,ולהעביר אלינו את התייחסותם לפעילותה של אגד ,על מנת שנוכל
ללמוד לקדם ולשפר.
נעם בן-אור ,יו”ר מזכירות אגד

דבר יו”ר
מזכירות אגד

תוכן העניינים

התנהלות כתאגיד אחראי

עמ’

פרופיל אגד
מבנה ארגוני

6
עמ’

עמ’

8

17

מחויבות ללקוחות

עמ’

מדיניות אגד כלפי לקוחותיה
שירות איכותי
נגישות
בטיחות ורווחת הנוסעים

מחויבות כלפי העובדים
מדיניות אגד כלפי עובדיה
עובדי אגד
שוויון ושיתוף
מקצועיות
בטיחות ,בריאות וקידום אורח חיים בריא
רווחה ושמירת זכויות אדם

22

עמ’

14

מעורבות בקהילה
ומחויבות לסביבה העסקית
מדיניות למעורבות בקהילה
תרומות כספיות ,תרומת הסעות וחסויות

מחויבות לסביבה
מדיניות סביבתית
צריכת אנרגיה
צמצום זיהום אוויר
מדרך פחמני
הפחתת רעש
טיפול בפסולת
שיקום קרקעות ומגוון ביולוגי

פרישת אגד בארץ

התנהלות
כתאגיד אחראי

18
20
28
29
23
4
1
3

חניונים
תחנות מרכזיות
מוסכים
סניפים
מסופים

מסופי צומת

איך אומרים כרטיסייה
בפולנית?
אגד פועלת גם
באירופה ומפעילה
 1,800אוטובוסים
בפולין ,בולגריה
והולנד ומספקת שירות
למאות אלפי לקוחות
מדי יום.

קואופרטיב התחבורה “אגד” הוקם בשנת  ,1933בעקבות איחוד ארבעה
קואופרטיבים של תחבורה ציבורית .המשורר הלאומי ,חיים נחמן ביאליק ,היה
זה שנתן לאגד את שמה .אגד פועלת כקואופרטיב ומועסקים בו חברים (בעלי
מניה) וכן עובדים שכירים .החברים באגד שותפים לרווחי האגודה ולתהליכי
קבלת ההחלטות באופן שוויוני .אחת לארבע שנים בוחרים חברי אגד את נציגיהם
למוסדות האגודה השונים; אסיפת המורשים ,ההנהלה ,ועדת פיקוח ומשפט
חברים .ההנהלה הנבחרת בוחרת מבין חבריה את המזכירות.
אגד מגיעה לרוב אזורי הארץ ומשרתת את כלל תושבי ישראל .המטה המרכזי של אגד ממוקם בקריית
שדה התעופה ,במועצה אזורית חבל מודיעין .בנוסף ,בתי אגד בחיפה ובירושלים מרכזים את הפעילות
האזורית ומאפשרים גמישות תפעולית ומענה מהיר לצורכי הלקוחות .אגד פועלת באמצעות חברות הבנות
שלה ,גם בפולין ,בולגריה והולנד ,ובמהלך תקופת הדיווח (ינואר  )2012הקימה אגד את חברת הבת  -אגד
הסעים ,המתמחה במתן פתרונות תחבורה והיסעים למוסדות ,ארגונים ולמגזר הפרטי.
כקואופרטיב התחבורה הגדול בישראל ,אגד רואה בתרומה לחברה ערך מרכזי ופועלת לשם כך במספר
מישורים; החל משיפור מתמיד באיכות ובטיחות שירותיה ,דרך פרישה נרחבת ,הנגשה ,דאגה לרווחת
עובדיה והעמדת אוטובוסים לטובת קידום מטרות חברתיות .אגד שמה דגש מיוחד על תרומתה לסביבה;
שירותי הליבה שמספקת אגד מהווים אלטרנטיבה פחות מזהמת לנסיעה ברכבים פרטיים .בנוסף ,בתור
מפעילת התחבורה בעלת מספר קווי האוטובוס הגדול בישראל אגד רואה בהפחתת צריכת הדלק ,זיהום
האוויר ופליטות גזי החממה אתגר חשוב בעל השפעה ישירה על איכות החיים של תושבי ישראל .מתוקף
כך ,אגד משקיעה משאבים רבים הן במישור התפעולי ובכלל זה חידוש צי האוטובוסים כך שיעמדו
בתקנים סביבתיים מתקדמים והפחתת צריכת הדלק ,והן במישור הציבורי; אגד הינה אחת מ21-
התאגידים הראשונים אשר הצטרפו ליוזמת דיווח הוולונטרי על פליטת גזי חממה של המשרד להגנת
הסביבה ומדווחת מדי שנה על המדרך הפחמני של הקואופרטיב ,ועל כך זכתה במגן השר להגנת הסביבה.
.
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מחסן מרכזי
משרדים אזוריים

שירות איכותי
בהיותה מפעילת התחבורה הגדולה בישראל ,דואגת אגד להעניק שירותים למגוון רחב ככל הניתן של
לקוחות ולשרת את צרכיהם.

מחויבות ללקוחות

שירות גם בשעות הקטנות :קווי לילה
במסגרת מחויבותה של אגד להעניק שירותי מיטבי ללקוחות ולציבור ,השיקה אגד בשנת  2007בשיתוף
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה את הפרויקט “קווי לילה” .בפרויקט זה ,מופעלים
כיום קווי תחבורה ציבורית ב 65-רשויות מקומיות מעפולה ועד באר שבע ,מחצות ועד  04:00לפנות
בוקר על ידי מספר מפעילי תחבורה ציבורית .הקווים יוצאים משכונות המגורים לאזורי הבילוי ובחזרה,
למען הצעירים וכחלק ממחויבות אגד לנגישות ולבטיחות .כך ,יכולים צעירים בכל הארץ לצאת לבלות
ולחזור הביתה בשלום ,בלי להיחשף לסכנות הכרוכות בנהיגה בשעת לילה מאוחרת ולעתים אף תחת
השפעת אלכוהול.

אפשר גם עם אופניים
כדי לעודד שימוש
באופניים אגד
מאפשרת להעלות
אופניים לתא המטען
של האוטובוסים הבין
עירוניים ללא תשלום
נוסף.

ערוצים למתן מידע ללקוחות
אתר האינטרנט של אגד
כולל מידע אודות זמינות
ומועדי קווים ומאפשר הזמנת
מקומות מראש .בנוסף ניתן
למצוא בו מידע ופרסומים
בנושאים שונים לציבור הרחב
כגון אבידות ,רב קו ,נגישות,
ושירותים נוספים של חברות
בנות .רבים מהגולשים באתר
בוחרים באפשרות “השפה
החופשית” המאפשרת העברת
שאלה וקבלת תשובה מפורטת

מדיניות אגד כלפי לקוחותיה
אגד הינה מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל ,וככזו היא פועלת לשיפור מתמיד של איכות
השירות ודאגה לרווחת הנוסע ובטיחותו .חברי אגד ועובדיה מחויבים להעניק ללקוחות אגד את השירות
האמין ,האיכותי ,והבטוח ביותר.
•מחויבות לשירות איכותי – כלפי כל אחד ואחת ממיליון הנוסעים הבוחרים מדי יום להשתמש
בשירותי התחבורה הציבורית של הקואופרטיב .זאת החל משלב מתן המידע המקדים על פעילות קווי
התחבורה הציבורית ,דרך יצירת חווית נסיעה נעימה באוטובוסים ,שמירה על רמה גבוהה של תחזוקת
האוטובוסים וניקיונם וכלה בהקשבה ללקוחות ולמידה מתמדת אודות דרכים לשיפור השירות .כמו
כן ,אגד מחויבת לשמירה על פרטיות הלקוחות ולשימוש ראוי בנתוני הנוסעים.
•מחויבות לנגישות לכל לקוח  -אגד פועלת להנגשת האוטובוסים לציבור הרחב ומשקיעה משאבים
רבים בהדרכת נהגים ובהסדרת פתרונות מתאימים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים כגון בעלי
מוגבלות ,קשישים וילדים.
•מחויבות לבטיחות הנוסעים ולרווחתם  -אגד פועלת לשמירה על בטיחותם של הנוסעים באמצעות
הכשרת צוות נהגים מקצועי העובר הדרכות ורענונים לאורך השנה ,ובאמצעות מתן דגש על תחזוקת
האוטובוסים.

כמפעילת תחבורה ציבורית הפועלת ברחבי ישראל ,מקפידה אגד על מתן מידע בערוצים שונים ובשפות
שונות ,כדי לתת מענה לצורכי לקוחותיה בערוצים הבאים:
•מרכז שרות הלקוחות הארצי של אגד  – *2800מספק מידע על שירותי אגד ,מסלולי הנסיעה
והתעריפים ונותן מענה בשפות עברית ,אנגלית ורוסית .המרכז מקבל ומנווט להמשך טיפול גם פניות
מצד נוסעים בכל נושא הקשור באגד ,ומנתח את סוגי הפניות והטיפול בהן ברמה התקופתית .דרך
המרכז ניתן להזמין מקומות שמורים לקווי אילת מכל רחבי הארץ  ,לקו  421לים המלח ובמסגרת
מבצעים נקודתיים כגון נסיעות להילולה בהר מירון במהלך ל”ג בעומר ובתקופת החגים (“בין הזמנים”).
•שירות מסרונים  - 2800שירות המאפשר לכל משתמש לשלוח מסרון באמצעות הטלפון הנייד למספר
 ,2800עם פרטי המוצא והיעד אליו הוא מבקש להגיע ולקבל במסרון חוזר ,כעבור מספר שניות ,את
מסלול הנסיעה המומלץ בקווים עירוניים ,בינעירוניים והשילוב ביניהם.
•אתר האינטרנט של אגד – אתר האינטרנט כולל מידע אודות זמינות ומועדי קווים ומאפשר הזמנת
מקומות מראש .בנוסף ניתן למצוא בו מידע ופרסומים בנושאים שונים לציבור הרחב כגון אבידות,
כרטיס הרב קו ,נגישות ושירותים נוספים של אגד וחברות בנות שלה .רבים מהגולשים באתר בוחרים
באפשרות “השפה החופשית” המאפשרת העברת שאלה וקבלת תשובה מפורטת .מידי יום יש למעלה
מ 100,000-כניסות לאתר אגד.
•עמודי הפייסבוק של אגד – לאגד שני עמודים עיקריים ברשת החברתית “פייסבוק”:

2010

2011

2012

שינוי
2011-2012

•עמוד אגד  – Friendsלעמוד מעל  185,000צופים והוא מציע מבצעים וקמפיינים פרסומיים
ומאפשר תקשורת פתוחה ודיונים רבי משתתפים בין הגולשים ובין אגד.

86,441

250,695

109,080

-56.5%

•עמוד אגד  - Interactiveמשמש כערוץ נוסף להעברת מידע על נתיבים חסומים ושינויי מסלול
בקווים השונים.

דרום

105,314,098

104,027,225

107,104,306

3.0%

ירושלים

59,358,266

59,470,631

60,792,849

2.2%

צפון

69,527,982

68,511,703

68,606,576

0.1%

234,286,787

232,260,254

236,612,811

1.9%

סוג
נסיעות
בין אזורי

סה”כ

•אפליקציות לסמארטפונים להזמנת נסיעה לאילת  -אגד משתפת פעולה עם גוגל מפות,
 moovit, netbusומאפשרת קבלת מידע אודות מיקומי קווים ,ובניית מסלולי נסיעה קצרים ומהירים,
ביצוע הזמנה ,הזנת שינויים בהזמנה ,ואף ביטול הזמנה לקוים בהם ניתן לבצע שמירת מקום.

הנתונים בק"מ .הטבלה מציגה את היקף הנסיעות של אגד הנמצא במגמת עליה בשנת  ,2012לעומת
שנים קודמות
8
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האוטובוסים נמוכי הרצפה
אותם רוכשת אגד מאפשרים
עלייה קלה לכלל הנוסעים
באוטובוס ובפרט לבעלי
מוגבלות בתנועה ולהורים
עם עגלת תינוק .באוטובוסים
אלו הותקנו מתקני עיגון
לכיסא גלגלים ברחבת אמצע
האוטובוס ,והוספו לחצני
עצירה המותאמים ליושבים
בכיסא

נגישות לכל לקוח
מתוך שאיפה לאפשר לכלל האוכלוסיה ליהנות משירותי התחבורה הציבורית שמספקת אגד ,היא
מציעה לנוסעיה אוטובוסים עירוניים “מונגשים” ,בהתאם לצרכים שונים .הנגשת אוטובוסים עירוניים
נעשית בהתאמה לתקנות הנגישות לשירות של נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ולטובת שלוש
אוכלוסיות מרכזיות:
•בעלי מוגבלות ראיה  -אנשים עם מוגבלות ראייה יכולים לעלות לאוטובוסי “אגד” עם כלבי נחייה.
לשם כך יועד מקום מיוחד בתוך האוטובוסים העירוניים .כמו כן ,הוגדל השילוט בחזית האוטובוס
ומאחור ,מספרי הקווים ויעדיהם רשומים בפונט גדול ובצבע בולט ,וקיימים פסים מנחים לירידה
מהאוטובוס .כדי להקל על בעלי המוגבלויות הממתינים בתחנות או הנמצאים בנסיעה ,הותקנו בכל
האוטובוסים המונגשים של אגד מערכות כריזה פנימית וחיצונית ,המתריעה על הגעת האוטובוס
לתחנות השונות .בנוסף ,עיוורים ובעלי מוגבלויות זכאים להנחות ,בהתאם למדיניות משרד התחבורה
בנושא.
•בעלי מוגבלות שמיעה – בכל האוטובוסים המונגשים ,והתחנות לאורך קווים אלה ,ישנם שלטי נגישות
ע”פ המפרט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)-
תשס”ג  2003והתקן הישראלי לנגישות מס’ .1918
•בעלי מוגבלות בתנועה והורים עם עגלות  -האוטובוסים נמוכי הרצפה אותם רוכשת אגד מאפשרים
עלייה קלה לכלל הנוסעים באוטובוס ובפרט לבעלי מוגבלות בתנועה ולהורים עם עגלת תינוק.
באוטובוסים אלו קיימת טכנולוגיה להורדת מרכב הרכב לגובה המדרכה בדלת הקדמית .בדלת
האחורית קיים כבש (מדרון משופע) המאפשר עלייה בטוחה ונוחה לבעלי כיסא גלגלים ועגלות.
באוטובוסים אלו הותקנו גם מתקני עיגון לכיסא גלגלים ברחבת אמצע האוטובוס ,והוספו לחצני עצירה
המותאמים ליושבים בכיסא.

75%
421

85%

•הנגשת אתר האינטרנט  -בשנת  2012החלה אגד באפיון אתר אינטרנט נגיש.

בטיחות הנוסעים ורווחתם
אגד משקיעה מאמצים רבים בשמירה על בטיחות הנוסעים באוטובוסים המופעלים על ידה ,ובצמצום
מעורבותם של אוטובוסים בתאונות דרכים .מחלקת הבטיחות אינה מסתפקת בפעולות חובה הנגזרות
מתוקף החוק ותקנות התעבורה במדינת ישראל ,אלא פועלת להטמעת מערכות טכנולוגיות והכשרת
הנהגים בנושאים אלו ,במטרה לשפר את הידע והמיומנות המקצועית שלהם ,כך שיעמדו בסטנדרטים
הגבוהים הנהוגים באגד .להלן חלק מפעולות להגברת הבטיחות המתקיימות באגד:
•הטמעת מערכות טכנולוגיות לניטור מהירות אוטובוסים  -מערכת לניהול צי רכב מבוססת על איכון
לווייני ( ,)GPSהמאפשרת שליטה ובקרה על כל צי האוטובוסים כדי למנוע חריגה מהמהירות המותרת.
•עריכת סיורים לאיתור מפגעים  -קצין הבטיחות הארצי של אגד וקציני הבטיחות המחוזיים מקיימים
סיורי דרך לאיתור מפגעי תנועה ובטיחות ,ומעבירים לגורמים המוסמכים הצעות לפתרונות ושינויים
המתייחסים ,בין היתר ,למיקום תמרורים ,לתחנות ,לתאורת הרחוב וכו’.
•הכשרת נהגים בנושא בטיחות בנהיגה  -בבית הספר לנהיגה של אגד מבוצע קורס הכשרה המהווה
תנאי הכרחי לכל נהג המצטרף לאגד ,בין שהיה בידו רישיון לנהיגת אוטובוס בעת הצגת מועמדותו
ובין אם לאו .בסיום ההכשרה הנהגים מקבלים תדרוך במחלקת הבטיחות ונפתח לכל אחד מהם תיק
בטיחות בו מתנהל מעקב אחר התנהגותו על הכביש .במקביל ,ניתן משוב שמשפיע בשלב מאוחר יותר
על ההחלטה האם להעניק לנהג קביעות בקואופרטיב.
•השתלמויות המשך תקופתיות לבטיחות ונהיגה נכונה  -מדי שנה נערכות השתלמויות נהיגה בטוחה
ונכונה על מנת למזער את מספר תאונות הדרכים באגד .הדרכות הבטיחות מועברות בעיקר לנהגים
אשר היו מעורבים בתאונות דרכים או באירועים בטיחותיים ,ובמהלכן עוברים על הנהלים השונים
לנהיגה בטוחה ,ומרעננים את הידע בנוגע לנהלים הספציפיים באגד .כמו כן ,מציגים בפני הנהגים
את הציפייה להתנהלות אחראית מצידם ולנהיגה נכונה ,לצד עדכון לגבי שינויים מהותיים בתקנות
התעבורה.

88%

217

265

1,239

1,447

1,579

9%

2010

2011

2012

שינוי
2011-2012

אוטובוסים עירוניים מונגשים

•הכשרת נהגים בנושא נגישות  -כחלק מתהליך הכשרת הנהגים והרענונים לנהגים הותיקים,
מתרגלים כל נהגי אגד ,מדי שנה ,סיוע לנוסעים בעלי מוגבלות בכניסה וביציאה מהאוטובוס.

אוטובוסים עירוניים לא מונגשים

אגד פועלת בתיאום עם
הנציבות לשוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות,
להנגשת מתקנים מרכזיים
שבבעלותה או בניהולה.
זאת בהתאם לסקר דרישות
שהוזמן מיועץ נגישות
מוסמך בשנת  .2012הנגשת
המתקנים צפויה להסתיים
במהלך שנת .2015

מהלכים נוספים לקידום הנגשת מתקנים ושירותים
•הנגשת מבנים  -אגד פועלת בתיאום עם הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,להנגשת
מתקנים מרכזיים שבבעלותה או בניהולה .זאת בהתאם לסקר דרישות שהוזמן מיועץ נגישות מוסמך
בשנת  .2012הנגשת המתקנים צפויה להסתיים במהלך שנת .2015
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11

אגד במספרים

באגד ישנם

מחזור שנתי של

7,041
עובדים המגיעים מרחבי הארץ

3,000,000,000

₪

במהלך  2012שירתה אגד למעלה מ-

300,000,000

לקוחות

50

כ %

אוטובוסי אגד עשו השנה כברת דרך של מעל

200,000,000

ק"מ

-

מהקווים המופעלים בישראל הינם באחריות אגד

אגד מפעילה בישראל למעלה מ-

3,000

אוטובוסים

מחויבות
כלפי העובדים

עובדי חברה

עובדים זמניים

אחוז הנשים בחברה

מדיניות אגד כלפי עובדיה

61 / 6,226

15 / 6,590

13 / 7,041

שנת 2010

שנת 2011

שנת 2012

6%

5%

6%

שנת 2010

שנת 2011

שנת 2012

התאגדותה של אגד
כקואופרטיב מאפשרת
לחבריה לבחור ולהשפיע על
הגופים המנהלים את אגד.
מאחר שרובם המוחלט של
המנהלים באגד עובדים גם
כנהגי אוטובוס ,קיימת הקשבה
והבנה לצורכי העובדים
בדרגים השונים ולדרג הניהולי
חיבור בלתי אמצעי לנהגים

מדיניות העסקת העובדים באגד מבוססת על חמישה עקרונות:

מקדמים טיולי עובדים
אגד מסייעת במימון
מחצית מעלותם של
כ 130-חוגים משוטטים
ברחבי הארץ לעובדיה,
במסגרתם נערכים
הרצאות וטיולים באזורים
שונים.

•שוויון ושיתוף  -הביטוי העממי “חברים יש רק באגד” ,מבטא את ערכי השוויון והשיתוף המושרשים
באגד מאז הקמתה .אגד הינה קואופרטיב ,ומתוקף כך חברי אגד הינם שותפים מלאים בתהליכי קבלת
ההחלטות ,וכלל חברי הקואופרטיב מקבלים שכר זהה ועוסקים במגוון רחב של תפקידים.
•מקצועיות  -אגד שמה דגש על מקצועיות העובדים באמצעות הכשרות מקצועיות לעובדים חדשים
ורענונים לעובדים ותיקים.
•בטיחות ובריאות  -אגד משקיעה משאבים רבים בשמירה על בטיחות העובדים ובריאותם ,באמצעות
אספקת ציוד מגן ,הדרכות ,ניטור גורמים העלולים לפגוע בבריאות העובדים ,זימון בדיקות רפואיות
תקופתיות לעובדים ועידוד פעילות גופנית כחלק מהשגרה.
•רווחה  -אגד מקפידה על תשלום הוגן והטבות לעובדיה ביניהן ובכלל זה מתנות לרגל שמחות
משפחתיות ואירועים ,פעילויות גיבוש ,קייטנות בחודשי הקיץ לילדי העובדים ,ועדות תרבות ורווחה
והפעלת מספר חוגי משוטטים בכל סניף.
•זכויות אדם  -אגד מקפידה על שמירת הזכויות של כלל עובדיה והפועלים בשמה ופועלת לקידום
שוויון הזדמנויות והיעדר אפליה .במסגרת זו ,שומרת אגד על הזכות להתאגדות עובדיה תחת ועד
העובדים .מחויבותה של אגד חלה גם כלפי עובדי הקבלן הפועלים בשטחה ובשמה.

שמירה על זכות ההתאגדות
באגד ועד עובדים הפועל לשמירה על זכויותיהם של העובדים בארגון מתוך גישה של חיפוש פיתרון
משותף יחד עם ההנהלה לסוגיות השונות שמתעוררות .נושאים חוצי ארגון מטופלים על ידי הועד הארצי,
ונושאים אישיים ומקומיים מטופלים על ידי הוועד הארצי בשיתוף נציגי הוועד האזורי (ירושלים ,צפון
ודרום) .מידע ועדכונים מועברים בתוך הועד באופן שוטף תוך בשימוש בכלי מידע ייעודיים ביניהם דוחות
ממוחשבים וניתוחי מידע שוטפים.

מקצועיות :גיוס עובדים ,השמה ופיתוח הכשרות המשך
תהליך גיוס העובדים וההשמה נעשה על ידי מחלקת משאבי אנוש בסיוע חברות מיון והשמה חיצוניות,
על בסיס שיקולים מקצועיים .באגד קיימת מדיניות של קידום פנימי ,והעדפת חברי הקואופרטיב באיוש
תפקידי מפתח בארגון ,על פני גיוס חיצוני .אגד פועלת לטיפוח ומיצוי הפוטנציאל של עובדיה ,ומספקת
להם ליווי והכשרה מקצועית וניהולית ,על פי תוכנית עבודה המוגדרת לכל אחד ואחת מהם בהתאם
לאופי עבודתו.

נא להכיר :עובדי אגד

מחויבות לבטיחות ,בריאות וקידום אורח חיים בריא

באגד מועסקים נכון לסוף שנת  7,041 ,2012עובדים ,מהם  13זמניים .בנוסף ,מעסיקה אגד כ1,000 -
עובדי כח אדם .החל משנת  2011נעשה מאמץ מיוחד ,בסיוע מכון לייעוץ ארגוני ,לגייס נהגות לעבודה
באגד .בשנת  2011אחוז הנשים באגד עמד על  5%ואילו בשנת  2012על  ,6%בהתאם לכך גובשה באגד
מסגרת עבודה ארגונית שמטרתה לעודד גיוס נשים להצטרף לעבודה באגד כנהגות ,במשרה המיועדת גם
לאמהות .בשנת  2012באגד כ 5%-מהעובדים היו בעלי תואר אקדמאי.

כחלק ממחויבותה של אגד לבריאות עובדיה היא מספקת ביטוחי שיניים ,בדיקות תקופתיות בתדירות
של אחת לשנתיים ,ומחזיקה צוות הכולל רופא ,עובד סוציאלי תעסוקתי ופסיכולוג קליני העומד לרשות
העובדים .אגד מעודדת את עובדיה לאמץ אורח חיים פעיל ובריא ,ורבים מהם משתתפים בשעות העבודה
בליגה למקומות עבודה ולוקחים חלק בקבוצות הקט-רגל ,כדורגל ,טניס שולחן ,כדורסל ובענפים נוספים.
במקביל לטיפול בנושא הבטיחות באוטובוסי אגד ,מושם דגש רב גם על בטיחות ובריאות תעסוקתית בכל
מתקני אגד .בשנים האחרונות אף הוגדל כוח האדם האמון על הנושא ועודכנו התקנות והנהלים הפנימיים.
להלן הפעילויות העיקריות המבוצעות בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתיות באגד :הדרכת בטיחות
תעסוקתית בסיסית; אספקת ציוד מגן אישי מתאים; מיפויי רעש במוסכים; ניטור סביבתי במוסכים; טיפול
בתאונות עבודה; בדיקות רפואיות שנתיות לעובדים; טיפול במפגעי בטיחות.

שוויון ושיתוף
התאגדותה של אגד כקואופרטיב מאפשרת לחבריה לבחור ולהשפיע על הגופים המנהלים את אגד.
מאחר שרובם המוחלט של המנהלים באגד עובדים גם כנהגי אוטובוס ,קיימת הקשבה והבנה לצורכי
העובדים בדרגים השונים ולדרג הניהולי חיבור בלתי אמצעי לנהגים .כיום ,כ 1,900-מעובדי אגד הם חברי
קואופרטיב ,המשפיעים באמצעות זכות הבחירה המוקנית להם אחת ל 4 -שנים ,על הרכב ההנהלה ועל
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איוש תפקידי מנהלי מחלקות מקצועיות באגפי התפעול האזוריים.
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רווחה ושמירת זכויות אדם
אסטרטגיית הרווחה של אגד נגזרת מתוך תפיסת עולם הגורסת כי למשאב האנושי תפקיד מרכזי
בהצלחתה .אגד מוציאה לפועל את אסטרטגיית הרווחה שלה באמצעות מחלקת התרבות והרווחה,
בשלושה תחומים :פעילויות תרבות ורווחה ,פעילויות ספורט ופעילויות קיץ .פעילויות אלה הן אמצעי
שהוכיח את עצמו כתורם לחיזוק הקשר בין אגד לעובדיה ובני משפחותיהם ובין העובד למנהליו ולחבריו
עבודה ,ומסייע ליצירת שביעות רצון.
אגד מקפידה על תשלום שכר הוגן לחבריה .רמות השכר ההתחלתיות באגד גבוהות ב 14%-משכר
המינימום (למשרה מלאה כולל תוספות קבועות) .עם קבלתם לעבודה נפתחת לעובדים קרן פנסיה,
ולאחר קבלת קביעות ( 3שנים על פי ההסכם הקיבוצי) נפתחת עבורם קרן השתלמות .כמו כן ,העובדים
זכאים לפרמיות ולשכר עידוד בכפוף לעיסוקם ובהתאם לביצועיהם המקצועיים .בנוסף ,עובדי אגד זכאים
להטבות נוספות כגון מימון הביגוד ,האוכל ,שי בחגים וימי חופשה ומחלה בהתאם לחוק .אגד משתתפת
גם בשמחות המשפחתיות של עובדיה באמצעות הענקת מתנות באירועים חשובים בחיי העובד כגון:
הרחבת המעגל המשפחתי; עליית הילד/ה לכיתה א’; בר/בת המצווה; גיוס לצה”ל .בנוסף ,ילדי עובדי אגד
נהנים ממחיר מוזל לקייטנות אגד הפועלות מדי קיץ ובני משפחה של עובדי אגד שלהם ותק של חצי שנה
לפחות ,זכאים לנסיעות חינם באוטובוסי אגד .כחלק מהיותה חברה אחראית ,מקפידה אגד על שמירת
זכויות עובדיה במספר תחומים :מניעת אפליה; שמירת חופש ההתאגדות; העסקת ילדים; מניעת העסקה
כפויה; זכויות אדם.

מחויבות לסביבה
המדיניות הסביבתית של אגד
אגד משקיעה משאבים רבים כדי לעמוד בתקנים הסביבתיים הנדרשים ,מקדמת יוזמות שונות שמטרתן
להפחית את השפעתה הסביבתית ,ומסייעת בקידום תחבורה בת-קיימא בישראל.
המדיניות הסביבתית של אגד כוללת:

תהליך גיוס העובדים
וההשמה נעשה על ידי
מחלקת משאבי אנוש בסיוע
חברות מיון והשמה חיצוניות,
על בסיס שיקולים מקצועיים.
באגד קיימת מדיניות של
קידום פנימי ,והעדפת חברי
קואופרטיב באיוש תפקידי
מפתח בארגון ,על פני גיוס
חיצוני

•מחויבות להפחתת צריכת אנרגיה – בדגש על צרכני האנרגיה העיקריים של הארגון  -האוטובוסים,
באמצעות שילוב פתרונות טכנולוגיים וחיבור הנהגים למהלך.
•מחויבות להפחתת זיהום האוויר והרעש מהאוטובוסים – ביצוע ביקורות תקופתיות ומענה סדור
לתלונות נוסעים.
•ניהול המדרך הפחמני – דיווח שנתי וולונטרי למשרד להגנת הסביבה.

צמצום צריכת
אנרגיה
אגד פועלת לצמצום
צריכת הסולר
באמצעות שילוב
טכנולוגיות ומערכות
ייחודיות באוטובסים
וביישום מגוון פעולות
אחרות

•מחויבות לצמצום צריכת המים וטיפול אחראי ובשפכים – חסכון בצריכה ,שימוש אחראי ושימוש
במגוון טכנולוגיות לטיפול ומחזור המים והשפכים.
•שיקום קרקעות ומגוון ביולוגי – עריכת סקרי זיהום ושיקום הקרקע ע”פ תכנית שהוכנה ביוזמתה
של אגד ,בתיאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה .וכן אכלוס מבנים קיימים באזורים מופרים לשם
התרחבות ,בכדי להגן על המגוון הביולוגי.

מקום לתמונה

•מחויבות לטיפול אחראי וצמצום פסולת – ניהול צריכת החומרים ,מחזור חומרים וגיפור צמיגים,
שימוש במגוון טכנולוגיות לטיפול ומחזור הפסולת.
•קידום תחבורה בת קיימא – שיתוף פעולה עם מפעילי תחבורה ציבורית נוספים ,ארגוני סביבה,
ועידוד אלטרנטיבות להסעה המזהמות פחות מרכבים פרטיים.

צריכת אנרגיה
ההשפעה הסביבתית העיקרית של אגד נובעת מצריכת הסולר של האוטובוסים .אגד פועלת לצמצום
הצריכה הן באמצעות שילוב טכנולוגיות ומערכות ייעודיות באוטובוסים והן באמצעות ישום של מגוון
פעולות החוסכות בצריכת הדלק .בזכות פעולות החיסכון בסולר שביצעה אגד ,נחסכו מעל  18מליון
ליטר סולר.
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פליטות אגזוזי האוטובוסים
נבדקות אחת לשנה
באוטובוסים שגילם פחות
מ 7-שנים ואחת לחצי שנה
באוטובוסים מדגמים ישנים
יותר .בנוסף ,בכל אוטובוסי
אגד מצוין מספר הטלפון של
הממונה הארצי לבטיחות ,גהות
ואיכות סביבה והציבור מוזמן
לדווח על פליטות עשן חריגות.
אוטובוסים מדווחים מופנים
לטיפולים במוסך.

צריכת דלק

צמצום זיהום אויר

צרכני הדלקים באגד הם האוטובוסים (סולר) ,רכבי אגד (בנזין) ,המקלחות במתקני אגד (מחוממות
באמצעות סולר) והקיטוריות  -המשמשות לניקוי האוטובוסים (מופעלות בנפט) .להלן פירוט צריכת
הדלקים (באלפי ליטרים) באגד בשנים : 2005-2012

פליטות לאוויר מכלי רכב הן מהגורמים העיקריים לזיהום אוויר ולהצטברות פחמן חד חמצני ותחמוצות
חנקן באוויר .כחלק ממחויבותה של אגד לשמירה על הסביבה ובריאות הציבור ,פועלת אגד לצמצום
זיהום האוויר מאגזוזי האוטובוסים באמצעות שדרוג צי האוטובוסים לדגמים חדשים ,העומדים בתקנים
מתקדמים ובאמצעות בדיקות תקופתיות.

שנה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

303

317

337

347

272

245

269

285

סולר להסקה

110

111

116

116

82

77

52

34

נפט להסקה

מעקב אחר פליטות מזהמים

הפחתה בפליטות
ההפחתה בפליטות
מזהמים בין השנים
 ,2010-2012הנובעת
משדרוג צי האוטובוסים,
הביאה לחיסכון כולל של
 ₪ 9,111,300בעלויות
חיצוניות למשק.

פליטות אגזוזי האוטובוסים נבדקות אחת לשנה באוטובוסים שגילם פחות מ 7-שנים ואחת לחצי שנה
באוטובוסים מדגמים ישנים יותר .בנוסף ,בכל אוטובוסי אגד מצוין מספר הטלפון של הממונה הארצי
לבטיחות ,גהות ואיכות סביבה והציבור מוזמן לדווח על פליטות עשן חריגות .אוטובוסים מדווחים מופנים
לטיפולים במוסך.
מאוטובוסי אגד נפלטים  4סוגי מזהמים עיקריים:

125,603 124,405 124,966 124,234 126,434 128,900 128,099 128,150
סולר לתחבורה

591

682

745

950

829

885

884

933

בנזין לרכבים פרטיים

במהלך השנה החולפת חלו מגמות שהביאו לעלייה בצריכת הדלקים ובכלל זה הרפורמה בתחבורה
הציבורית בגוש דן ומהלכים נוספים לשיפור השירות בערים נוספות .מהלכים אלו הביאו לשינוי חלק
ממסלולי הנסיעה ולהגדלת תדירות הנסיעות וכתוצאה מכך לעליית הקילומטרז’ השנתי המצטבר וכן
המשך החלפת צי האוטובוסים לבעלי תקן יורו ( 5תקן מחמיר יותר של זיהום אויר) ,להם צריכת דלק
גבוהה יותר משל אוטובוסים ישנים יותר .מנגד ,כדי לצמצם את צריכת הדלק של עובדי אגד בהגעתם
לעבודה ,מפעילה אגד מערך הסעות יומי המשרת את כלל עובדי אגד במתקניה השונים.

צריכת חשמל
אגד משתמשת בחשמל לצורך תפעול מערך ההיסעים והלוגיסטיקה .בשל ההרחבות בתחנה המרכזית
ובבית אגד בירושלים ,ולאור פתיחת מוסכים חדשים בבאר שבע ובדימונה שבוצעו בשנת  2012חל גידול
בצריכת החשמל הכוללת של אגד.
להלן פירוט צריכת החשמל בשנים :2005-2012

צריכת
חשמל
kW*h/
year

שנה
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•פליטות  - NOxתחמוצות חנקן למיניהן נוצרות מגורמים תעשייתיים כמו גם ממקורות טבעיים .פליטה
של חד תחמוצת החנקן ( )NOודו-תחמוצת החנקן ( )NO2נוצרת בעיקר מתחבורה ומתעשייה.
•פליטות ( PMחלקיקים)  -חלקיקים שמקורם בעיקר בפחמן ,אפר ,חול ,אבק ,פיח ומתכות .מקור
החלקיקים  -כלי רכב ממונעים וגם עשן ארובות ,כרייה ,בנייה וכן במקורות טבעיים כגון סופות חול.
•פליטות ( HCפחמימנים)  -פחמימנים הם קבוצה של תרכובות כימיות הבנויות מאטומי מימן ופחמן.
תרכובות אלה מהוות מרכיב בחומרים שונים כגון שמן ,צבע ,ממסים ודלקים .מקורות הפחמימנים הם
כלי רכב ,בתי זיקוק ,חימום ביתי ומפעלים המשתמשים בממסים אורגניים .המקורות הטבעיים של
הפחמימנים הם צמחייה ,שרפות יער ופליטות ממאגרי דלק טבעיים.
•פליטות ( COפחמן חד-חמצני)  -המקור העיקרי לפליטות פחמן חד חמצני (גז חסר צבע וריח) הוא
שריפה לא מושלמת ,במנועי רכבים ,כלומר ,שלא בנוכחות מספקת של חמצן.
להלן טבלה המרכזת נתוני פליטות של אגד בשנים 2010-2012

פליטות
(טון בשנה)

2010

2011

2012

שינוי מ2010-
ל2012-

חיסכון בעלויות
חיצוניות למשק*

PM

29

25

24

-16%

₪ 644,817

CO

259

241

229

-12%

₪ 31,819

NOX

1,393

1,316

1,284

-8%

₪ 8,225,979

HC

62

56

53

-16%

₪ 208,686

סה”כ

₪ 9,111,300

33,806,452 30,749,710 32,155,435 31,993,780 32,398,694 33,619,992 26,766,024 24,463,849

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

* ביחס לתרחיש עסקים כרגיל על פי מקדמי המשרד להגנת הסביבה 2013
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באוטובוסי אגד הותקנה
מערכת המתריעה בפני
נהגים על עמידה ממושכת
במנוע דולק ,אשר גורמת
לבזבוז דלק ולמפגעי רעש
סביבתיים ,על ידי הודעה
מתפרצת לצג

מדרך פחמני

טיפול בצמיגים משומשים וגיפור צמיגים

ניהול המדרך מאפשר לאגד להשתפר ולהפחית את פליטות גזי החממה הנוצרות מפעילותה .בשנת 2010
הצטרפה אגד למערך הוולונטרי לרישום ודיווח על פליטות גזי החממה של המשרד להגנת הסביבה ,והיא
כוללת בדיווחיה את פליטות אגד בכל אתריה בישראל ,לרבות פעילות חברות הבת ,שאינן מדווחות
בדוח זה .בשל כך מקבלת אגד מדי שנה אות מטעם משרד איכות הסביבה .מאז ,מדווחת אגד מדי שנה
למשרד להגנת הסביבה על תוצאות המדרך הפחמני ,המורכב משני מעגלים של פליטות גזי חממה :מכלול
 - 1פליטות ישירות הנגרמות בעיקר משריפת דלקים על ידי רכבי אגד ומשימוש בגזי קירור ומכלול 2-
פליטות עקיפות הנגרמות משימוש בחשמל במתקני אגד.

פסולת צמיגים מהווה אתגר סביבתי מאחר שהם בעלי נפח גדול ,עשויים מחומרים עמידים שאינם מתכלים
ומהווים פוטנציאל לשריפות ולזיהום קרקע ,מים ואויר בחומרים מסוכנים .אגד פועלת לצמצם את מספר
הצמיגים המשומשים המועברים למחזור ,בין השאר ,על ידי הארכת חיי הצמיגים בתהליך גיפור הצמיגים
הבלויים .בתהליך הגיפור ,מוסרת השכבה העליונה ,השחוקה של הצמיג (כ  20%מהצמיג) ובמקומה
מודבקת שכבה חדשה .בסוף התהליך ,מתבצעת בקרת איכות לכל הצמיגים המגופרים ,נתוניהם מוזנים
למערכת הממוחשבת והם מורכבים על האוטובוסים ,בהתאם לצרכים .הצמיגים הבלויים ,ואלו שאינם
עוברים את בקרת האיכות ,נשלחים למחזור.

להלן פירוט פליטות הפחמן הדו חמצני באגד בשנים 2011-2012

טיפול בשפכים
מדרך פחמני אגד (הנתונים בטון )CO2eq

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

445,577

490,478

2011

2012

חשמל
גזים מיוחדים
מתקני שריפה ניידים

הפחתת רעש

פעילות אגד הובילה לפליטה של  961טון  CO2eqנוספים בשנת  ,2012כתוצאה משימוש במתקני שריפה נייחים

הגורם העיקרי של פליטות פחמן דו חמצני באגד הם האוטובוסים של אגד שפולטים את הפחמן לאוויר
במהלך הנסיעות .העלייה בהיקף הפליטות של פחמן דו-חמצני (של  )10%נובעת מהעלייה של 6%
במספר הנסיעות בין השנים ( 2011-2012מ 6.62-מיליון ל -מיליון .)7.02

טיפול בפסולת
אגד פועלת לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת במתקניה .שמני המנוע והגיר והצמיגים הבלויים נשלחים
למחזור ,האוטובוסים המושבתים לגריטה ,ופסולת מסוכנת להטמנה באתרים ייעודיים .להלן טבלה
המסכמת את היקף המחזור באגד בשנים 2005-2012
שנה
צמיגים
שגופרו
צמיגים
למחזור
שמן
משומש
ברזל
לגריטה
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

אתרי אגד המשקיים מייצרים שפכים שמקורם בתשטיפי רצפה מאולמות העבודה במוסכים ,מאזורי
הסעדה לעובדים ומשימוש סניטרי .בשנת  2010הכינה אגד תכנית הנדסית רב שנתית לשדרוג תשתיות
השפכים במתקניה ברחבי הארץ .לתכנית הוקצו משאבים כספיים בתקציב ונקבע מנגנון פיקוח קפדני
וסיומה צפוי בדצמבר  .2014במסגרת התכנית ,משוקמים משטחי תפעול ומותקנים מפרידי שמן תקניים
לרבות תאי דיגום לשפכים המטופלים טרם הזרמתם לביוב העירוני .בנוסף ,דואגים לוודא הפרדה מלאה
בין הזרם הסניטרי לזרם התעשייתי שהחיבור ביניהם נעשה רק לאחר טיפול במפרידי שמן ושומן תקניים.
איכות השפכים של אגד נבדקת בתדירות קבועה ע”י תאגידי המים המקומיים ,במימון אגד .כל חריגה
נחקרת ומטופלת באופן מיידי.

2012

10,825 9,563 10,915 9,765 12,629 12,203 11,045 10,674

רעש שמקורו בכלי רכב אינו מביא לפגיעה במערכת השמיעה ,אך עלול להוות מטרד המפריע לתפקוד
היומיומי ולריכוז ולגרום להפרעות שינה .מפלס הרעש בכל דגמי האוטובוסים בשירות אגד נבדק לפני
עלייתם לכביש ורק אוטובוסים העומדים בתקן מאושרים .באוטובוסי אגד הותקנה מערכת המתריעה
בפני נהגים על עמידה ממושכת במנוע דולק ,אשר גורמת לבזבוז דלק ולמפגעי רעש סביבתיים ,על ידי
הודעה מתפרצת לצג הנהג .בנוסף ,שולחת המערכת תלונה למורשה האגודה על החריגה המשמעתית.
כחלק ממחויבותה של אגד לפעול לצמצום הרעש ,משקיעה אגד משאבים רבים ברכישת רכבים מדגמים
חדשים השקטים יותר בהשוואה לאוטובוסים הישנים.

שיקום קרקעות ומגוון ביולוגי
אגד מנטרת את מצב הקרקעות במתקניה ופועלת לשיקום קרקעות שזוהמו בעבר .סקרי הקרקעות נעשים
על ידי אנשי מקצוע ,על פי תכנית עבודה שהוכנה ביוזמת אגד בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה .בשנת
 2011נסקרו הקרקעות במתקני אגד בקרית חיים ,צפת ,טבריה ,נהריה ,חיפה (בת גלים) קרית אתא (עיר
גנים) ,הרצליה ,ראשון לציון ,מתקן תלפיות בירושלים ,באר שבע ובדימונה .בשנת  2012נסקרו הקרקעות
במתקני אגד במפעל היצור והמחסן המרכזי שבחולון ובמתקני אגד בכפר סבא ואשקלון .חלק מהקרקעות
שנמצאו מזוהמות פונו לאתרים מורשים.
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מעורבות בקהילה
ומחויבות לסביבה
העסקית

סוף דבר :מחויבות לשקיפות ודיווח
תקציר זה הוא של הדוח החמישי של ‘אגד’ -אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע”מ והוא מתייחס
לפעילותה בשנים  .2011-2012הדוח סוקר את פעילותה בישראל בלבד ואינו כולל את פעילות חברות
הבנות (למעט בחישוב המדרך הפחמני) .במקרים מסוימים צורפו לדוח נתונים משנים קודמות במטרה
להצביע על מגמות בפעילות .אגד הייתה הראשונה לפרסם דוח אחריות תאגידית בישראל עוד בשנת
 ,2002ומאז פרסמה  3דוחות נוספים ,בתדירות של פעם בשנתיים.
כלל הנתונים בדוח זה נאספו על ידי מנהלי התחומים ,ובסיוע גורמים רבים באגד .הדוח נכתב בהתאם
לסטנדרטים הגבוהים של יוזמת הדיווח הבינ”ל  GRI-G3.1והוא עומד בדרישות הדיווח לרמה .A

המדיניות של אגד למעורבות בקהילה
נא להכיר :הנכונית
כבר  30שנה שאגד
מפעילה רכב יעודי בשם
“נכונית” המאפשר הסעות
מסובסדות של אנשים עם
מוגבלות לקבלת הטיפולים
הרפואיים ,לאירועי תרבות,
ללימודים ולעבודה.

אגד ,מתוקף היותה מפעילת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל והמסיע הלאומי ,רואה בתרומה לחברה
ערך מרכזי ,ומסייעת לעמותות ולארגונים הפועלים ברחבי הארץ למען הקהילה.
מדיניות אגד ביחס לקהילה נסובה על שבעה צירים מרכזיים:
•מעורבות עובדים – התנדבות עובדים ברמת סניף/מחוז לפעילות בקהילה

הדוח כולל את השפעותיה של אגד על מחזיקי העניין של אגד ובכלל זה לקוחות ,עובדים ,ספקים,
קהילה וסביבה ,כפי שזוהו על ידי אגד ,על ידי מחזיקי העניין עצמם ובאמצעות למידה של סוגיות אחריות
תאגידית בהן עוסקות חברות תחבורה ציבורית בינ”ל .כחלק ממדיניותה לשמירה על הסביבה ,יצרה אגד
תקציר מנהלים זה המרכז את עיקריו ומופץ בהיקף מצומצם למחזיקי העניין של אגד.
הגרסה המלאה של הדוח זמינה בפורמט דיגיטלי בכתובת www.egged.co.il

•סיוע בהסעות לעמותות בקהילה  -לטובת קידום מטרות חברתיות
•תרומות כספיות – לקידום נושאים חברתיים על ידי עמותות
•מתן חסויות – לאירועים וכנסים בנושאים העולים מעת לעת בתחום התחבורה הציבורית
•דיאלוג בקהילה  -בנושא תחבורה ציבורית בטוחה ומציאת פתרונות משותפים לייעול מערך קווי
התח”צ.
•הפעלת מוזיאון אגד – להרחבת ההיכרות עם היסטוריית התחבורה הציבורית בישראל
•מתן שטחי פרסום  -לארגונים ועמותות חברתיות

תרומות כספיות ,תרומת הסעות וחסויות
אגד פועלת לחיזוק הקהילה באזורי פעילותה בשלושה ערוצים עיקריים :תרומה כספית לעמותות
וארגונים ,תרומת שירותים על ידי מתן שירותי הסעה לפעילות עמותות ומתן חסויות לאירועים הפונים
לקהל הרחב:
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להלן היקף התרומות והחסויות שנתנה אגד בשנים :2010-2012
שנה
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2010

2011

2012

שווי תרומת הסעות

₪ 276,068

₪ 298,970

₪ 545,140

שווי חסויות

₪ 128,000

₪ 151,200

₪ 98,000

היקף תרומה כספית

₪ 226,359

₪ 250,000

₪ 285,000

סה”כ

₪ 630,427

₪ 700,170

₪ 928,140
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