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הקדמה :דבר יו”ר מזכירות אגד

פתח דבר :מחויבות לשקיפות ודיווח
דוח זה הינו הדוח החמישי של ‘אגד -אגודה שיתופית לתחבורה בישראל
בע”מ’ והוא מתייחס לפעילותה בשנים  .2011-2012הדוח סוקר את
פעילותה של אגד בישראל בלבד ואינו כולל את פעילות חברות הבנות
(למעט נתוני המדרך הפחמני) .במקרים מסוימים צורפו לדוח נתונים
משנים קודמות במטרה להצביע על מגמות בפעילות .אגד הייתה
הראשונה לפרסם דוח אחריות תאגידית בישראל (בשנת  ,)2002שסקר
את ביצועיה בשנה זו .מאז פרסמה החברה  3דוחות נוספים ,דוח בשנת
 2005שסקר את פעילותה בשנים  ,2003-2004דוח בשנת  2009שסקר
את ביצועיה בשנים  ,2007-2008ודוח בשנת  ,2012שסקר את ביצועיה
בשנים  .2009-2010דוח זה הינו המשך ישיר לדוחות הקודמים.
כלל הנתונים בדוח זה נאספו על ידי מנהלי התחומים הרלוונטיים באגד,
וגורמים מובילים אחרים בארגון .הדוח נכתב בהתאם לסטנדרטים
הגבוהים של יוזמת הדיווח הבינ”ל  GRI-G3.1והוא עומד בדרישות
הדיווח לרמה  .Aעם זאת עדיין ישנם מדדים בהם לא ניתן לספק את
כלל המידע הנדרש לאור שיקולים עסקיים ,ושם מצוין הדבר בצורה
שקופה ומלאה ,מתוך מטרה להשלימו בדוח הבא .זהו שיפור משמעותי
מרמת דיווח  Cשל הדוח קודם שפורסם בשנת .2012
הדוח כולל את השפעותיה של אגד על מחזיקי העניין של אגד :הלקוחות,
העובדים ,הספקים ,הסביבה העסקית ,הקהילה והסביבה ,כפי שזוהו
על ידי אגד ,על ידי מחזיקי העניין עצמם ,ובאמצעות למידה והתאמה
לישראל של סוגיות אחריות תאגידית בהן עוסקות חברות תחבורה
ציבורית בינ”ל .בסיומו של דוח זה מצורף אינדקס מדדים .לדוח זה לא
בוצעה בקרת נאותות מטעם צד שלישי.
תקציר מנהלים המרכז את עיקרי הדוח ,הופץ בהיקף מצומצם למחזיקי
העניין של אגד.

הדוח נכתב בהתאם
לסטנדרטים הגבוהים
של יוזמת הדיווח הבינ"ל
 GRI-G3.1והוא עומד
בדרישות הדיווח לרמה .A
עם זאת עדיין ישנם מדדים
בהם לא ניתן לספק את
כלל המידע הנדרש לאור
שיקולים עסקיים ,ושם
מצוין הדבר בצורה שקופה
ומלאה ,מתוך מטרה
להשלימו בדוח הבא

אני שמח להציג את הדוח הדו-שנתי של אגד לניהול נושא הקיימות
והאחריות התאגידית 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  ,2002עשתה אגד קפיצה
משמעותית ברמת השקיפות ,והיא מפרסמת לראשונה דוח ברמת דיווח
 Aבהתאם לסטנדרט הבינ”ל  .GRIהדוח יוצא לאור בשנה בה אגד מציינת
 80שנות פעילות ,כמפעילת התחבורה הגדולה בישראל ,המקדמת
עקרונות של פיתוח בר-קיימא.
אגד אינה תופסת אחריות תאגידית כמעשה חד פעמי ,אלא כתהליך
ארוך טווח המשפיע על כלל יחידות אגד ,ומחייב בחינה מתמשכת של
השפעותיה הן כלפי הפרט והן ברמה הלאומית ,כאשר לנגד עיניה ניצבת
השאלה “כיצד ניתן לפעול טוב יותר” .מבחינת אגד ,הטמעת אחריות
תאגידית וקיימות באסטרטגיה ,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 ,זאת לצד הצבת אתגרים
חדשים.
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 לאורך הדוח) אנו מזמינים את
מחזיקי העניין שלנו ,לקרוא דוח זה ,ולהעביר אלינו את התייחסותם
לפעילותה של אגד ,על מנת שנוכל ללמוד לקדם ולשפר.

הגרסה המלאה של הדוח זמינה גם בפורמט דיגיטלי בכתובת

מאז דוח האחריות
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הידעת

?

 80השנים הראשונות
ההיסטוריה של “אגד” מתחילה בינואר  ,1933באיחוד ארבעה
קואופרטיבים של תחבורה ציבורית לגוף אחד ,שהמשורר
הלאומי חיים נחמן ביאליק נתן לו את השם “אגד” .אולם
ההיסטוריה של התחבורה הציבורית המנועית בארץ ישראל
מתחילה ,הרבה לפני כן ,בשלהי מלחמת העולם הראשונה,
לאחר שהצבא הבריטי הכניע את צבאות התורכים וממשלת
הוד מלכותו ,המלך ג’ורג’ החמישי קיבלה את המנדט מחבר
הלאומים לשלוט בארץ .בתום מלחמת העולם הראשונה
נרכשו על-ידי אחדים מצעירי הישוב משאיות מעודפי הצבא
הבריטי .משאיות אלו הוסבו לאוטובוסים על-ידי קביעת
ספסלים בארגזיהן והן החלו לשרת את הציבור ,תמורת
תשלום.
התנאים הקשים של הימים ההם :דרכים משובשות והתקפות של
כנופיות פורעים ערביות ,הובילו את החלוצים להבנה שנדרש שיתוף
פעולה .הם התאגדו לקבוצות קטנות ,שהפכו בהמשך לקואופרטיבים.
בראשית  1933הוקם קואופרטיב “אגד” בעקבות איחוד הקואופרטיבים
“המהיר””,הגה”“ ,קדימה” ו”התאחדות הנהגים”.
אגד מנתה באותם הימים  152חברים ו 20-שכירים שהפעילו 82
אוטובוסים בקווים הקבועים בין תל-אביב לירושלים ולחיפה .כמו כן,
הופעלה תחבורה ציבורית לישובים שבדרך ושירותים קבועים לארצות
השכנות  :לבנון ,סוריה ,עיראק ,עבר הירדן ומצרים.
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שירותי אגד ,מיום היווסדה ועד עתה ,שלובים בפעולות הגנה וביטחון,
בזמן מלחמה ובזמן שלום .ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון
הכריז בשעתו מעל במת הכנסת“ :אני מלא הערצה לנהגים שלנו.
הבחורים הללו מתנהגים בימי מלחמה בגבורה מופתית ומגיע להם ‘יישר
כוח’ חברי ונאמן מכולנו”.
בשלוש המלחמות הגדולות שנערכו לאחר קום המדינה  -מבצע “קדש”
בשנת  ,1956מלחמת ששת הימים ב 1967-ומלחמת יום הכיפורים
ב ,1973-בא לביטוי הקשר ההדוק שבין אגד לבין משימות הלאום .נהגי
אגד יצאו בחשאי מבתיהם בלילות הגיוס והביאו את החיילים לשדות
הקרב ,ליוו אותם באוטובוסים לאורך כל המערכות ולעיתים אף שימשו
כרכב הסתערות על מוצבי האויב.
ממרגלות החרמון ועד הקילומטר ה 101-בדרך לקהיר ,שימשו
האוטובוסים של אגד כנושאי גייסות ,אמבולנסים ,כרכבי אספקה ופיקוד
בכל החזיתות וגם להסעת השבויים המצרים והסורים הרבים למחנות
המעצר בעורף .האוטובוסים של תקופה זו ,ה”טייגרים” ,הוכיחו כי הם
נעים בשדה הפתוח ובחולות לא פחות טוב מאשר על הכביש .בתקופה
שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור פתח אגד מספר קווי
שירות לכל רחבי חצי האי סיני ,הן למען חיילי צה”ל שבמוצבים ובמחנות
והן למען אזרחים שטיילו באזור.
לצורך תיאום ההיסעים בשעת חירום הקימה אגד מטה חירום במקלט
של “בית אגד” בתל אביב .מטה זה ריכז את כל פעולות הקואופרטיב
בשירות מערכת הביטחון ולמען קיום מערך תחבורה ציבורית מצומצם
בעורף .במטה זה הותקנה מערכת קשר ארצית ורוכז ציוד לשהייה
ממושכת ורצופה במקום :מזון ,מיטות שדה ,חומרי עזרה ראשונה ,מים
ועוד .כשישה חודשים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים הקואופרטיב
הירושלמי הוותיק “המקשר” התמזג עם אגד .האיחוד הזה בא ברגע
הנכון ,שכן מיד לאחר תום המלחמה החל תהליך הפיתוח המואץ של
הבירה המאוחדת ואגד פרשה בה רשת קווי שירות ענפה והגיעה לכל
שכונה חדשה ממש עם התושבים הראשונים שלה.

פרופיל החברה
קואופרטיב התחבורה “אגד” הוקם בשנת  1933כקואופרטיב ,בעקבות
איחוד ארבעה קואופרטיבים של תחבורה ציבורית .המשורר הלאומי,
חיים נחמן ביאליק ,היה זה שנתן לאגד את שמה .אגד במתכונתו
הנוכחית הוקם בשנת  .1951אגד מספקת כיום שירותי תחבורה ציבוריים
בהיקף של כ 50%-מקווי השירות בארץ .קווים אלו מחולקים לשלושה
אזורי תפעול  -צפון ,דרום וירושלים.

פריסה גיאוגרפית

אגד במספרים (נכון לשנת )2012

מחזור שנתי של

3

מיליארד ₪

7,041

אגד מגיעה לכל אזורי הארץ ומשרתת את כלל תושבי ישראל .המטה
המרכזי של החברה ממוקם בקריית שדה התעופה ,במועצה אזורית
חבל מודיעין .בנוסף ,בתי אגד בחיפה ובירושלים מרכזים את הפעילות
האזורית ומאפשרים גמישות תפעולית ומענה מהיר לצורכי הלקוחות.
בנוסף לבתי אגד ,יש לאגד  29סניפים בפיזור רחב בכל הארץ.

באגד
המגיעים מכל רחבי הארץ.

להלן רשימת סניפי אגד בארץ בחלוקה לאזורים התפעוליים:

אגד מפעילה בישראל למעלה מ-

עובדים

3,000

ירושלים

דרום

צפון

ירושלים  -האומה

אילת

חיפה  -נווה שאנן

ירושלים  -הר נוף

אשדוד

חיפה  -חוף כרמל

ירושלים  -מלחה

אשקלון

טבריה

במהלך שנת  2012שירתה אגד למעלה מ-

ירושלים  -תלפיות

באר שבע וערד

כרמיאל

בית שמש

נהריה

דימונה

נצרת

300,000,000

הרצליה

קריות

חדרה

קרית שמונה

חולון

עפולה

לקוחות.

כפר-סבא

כ 50%-מקווי האוטובוס המופעלים בישראל הינם באחריות אגד.

אוטובוסי אגד עשו השנה כברת דרך של

לוד

בשנת  1951אגד התמזגה עם שני קואופרטיבים של תחבורה ציבורית
 “שחר” ו”דרום יהודה” לקואופרטיב בשם “א.ש.ד ,”.אשר שמו שונהלאחר מכן ל”אגד”.

אוטובוסים

236,000,000

נתניה
ראשון לציון

ק”מ.

רחובות

עם הקמתה ב1933-
אגד מנתה

152
20
82

חברים

תל אביב  -התחנה
המרכזית

היקפי נסיעות אזוריים
להלן פירוט סך המרחק המצטבר בקווי אגד בשנים  2010-2012לפי
חלוקה לאיזורים השונים .העיון בנתונים מלמד על מגמת עליה בהיקף
הנסיעות שבוצעו בשנת  ,2012ביחס לשנים קודמות.

שכירים ,שהפעילו

אוטובוסים בקווים
הקבועים בין
תל-אביב לירושלים ולחיפה.

אוטובוסים של קואופרטיב “המהיר”

2010

2011

2012

שינוי 2011-2012

אזור

יח'

בין אזורי

86,441

250,695

109,080

-56.5%

דרום

105,314,098

104,027,225

107,104,306

3.0%

59,358,266

59,470,631

60,792,849

2.2%

צפון

69,527,982

68,511,703

68,606,576

0.1%

סה”כ

236,612,811 232,260,254 234,286,787

ירושלים

ק"מ

1.9%

עמ’ 9
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פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

חברות בנות
לאגד מספר חברות בנות כפי שניתן לראות בתרשים מטה .יש לציין
כי אגד הסעים הוקמה במהלך  .2012בנוסף לחברות אלו ,לאגד מספר
חברות בנות באמצעותן היא פועלת גם בפולין ,בולגריה והולנד .דוח זה
אינו סוקר את פעילות חברות הבת.

איך עובד קואופרטיב אגד?
אגד פועלת כקואופרטיב ומועסקים בה 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 ,המתפקדת כדירקטוריון בוחרת
מבין חבריה את המזכירות .היכרותם של חברי ההנהלה עם המועמדים

למזכירות ,מסייעת להם לבחור את בעלי הכישורים והניסיון המתאימים
ביותר להובלת אגד ב 4-שנים הבאות .חברי אגד (בעלי מניות) יכולים
ליצור קשר ולהעביר את המלצותיהם לחברי המזכירות באמצעות
פגישות ,שיחות טלפון או שליחת מכתבים רשמיים.

מטרות הקואופרטיב ומבנה ארגוני
בהתאם למטרות הקואופרטיב כפי שהוגדרו ביסודו ,פועלת אגד לקידום
תחבורה בת קיימא ,מספקת שירותי תחבורה ציבורית לכלל הציבור ,תוך
שיפור הנגישות גם לאזורי תעסוקה ולמוקדי חינוך .בשנים 2011-2012
קידמה אגד תוכנית ייעול שתאפשר בעתיד צמצום התלות בסובסידיות
ממשלתיות .התוכנית כוללת את הרחבת פעילות חברות הבנות בישראל
ובאירופה .להלן המבנה הארגוני של אגד נכון לשנת  .2013במהלך
התקופה המדווחת פעל באגד גם אגף השיווק ,אשר במסגרת הארגון
מחדש אוחד עם אגף היו”ר.

איך בוחרים ונבחרים באגד?
כאמור ,אחת ל 4-שנים בוחרים חברי אגד את נציגיהם לניהול
הקואופרטיב .לכל חבר אגד הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.
חברי הקואופרטיב הם הבעלים שלו ,ובוחרים את אסיפת המורשים,
ואת חברי ההנהלה .חברי ההנהלה בוחרים את המזכירות ,וזו תבחר את
העומד בראשה ,המשמש גם כיושב ראש ועדת הכספים .חברי ועדת
הפנים ,ועדת הכספים ו-ועדת הבחירות מתמנים על ידי מזכירות אגד.
המזכירות כוללת אך ורק חברי אגד שנבחרו לתפקיד ואינה כוללת
נציגים חיצוניים .מבנה אגד מוגדר כך שבוועדת הפיקוח ,באסיפת
המורשים ובהנהלה מובטח ייצוג לכל המרחבים .יש לציין כי באגד ישנו
ספר בוחרים (בדומה לממשלה ולרשויות המקומיות) ועל פיו נקבעים
הזכאים לבחור ביום הבחירות.

מוסדות מרכזיים באגד
•מזכירות אגד  -המזכירות היא הזרוע המבצעת של הארגון .בתחילת
כל שנה קלנדרית ,מזכירות אגד מגבשת את המטרות והיעדים
לשנת העבודה הקרובה .בשלב הבא ,כל אגפי אגד מכינים תוכניות
להשגת המטרות והיעדים שנקבעו .ישיבות המזכירות נערכות אחת
לשבועיים.

חברות בנות
אגד
50%
תחנות מ.א .בע”מ

100%
אגד החזקות

100%
אגד תיור ונופש

100%
אגד הסעים

50%
אגד תעבורה

•משפט חברים  -הינו מנגנון יישוב סכסוכים בין האגודה לבין חבריה.
בבחירות המתקיימות מדי  4שנים נבחרים  40שופטים ,תוך שמירה
על ייצוג של המרחבים השונים .השופטים דנים בתלונות כלפי חברי
אגד ביחס להפרת תקנות האגודה ,על הפרות או אי מילוי החלטות
מוסדות האגודה ,או בערעורים של חברי אגד על עונשים או קנסות
המוטלים עליהם.

מבנה ארגוני
חברי האגודה

בנוסף ,פועלות באגד ועדת כספים ו-ועדת פנים הפועלות בתחומי
אחריותן.

אסיפת המורשים
משפט חברים

ועדת פיקוח

חברי מזכירות אגד

הנהלה
מזכירות

אגפי תפעול

צפון,
דרום
וירושלים

ועדת פנים

ועדת כספים

אגפי מטה

יו"ר המזכירות

אגף היור

•ועדת הפיקוח  -ועדת הפיקוח מפקחת על ניהול עסקי האגודה
ואחראית ,בין היתר ,על קבלת תלונות חברים ,בדיקת חשבונות
האגודה ומצב קופת האגודה .לחברי הוועדה הסמכות לזמן לחקירה
ולחקור כל עובד עד למיצוי האמת ,כדי לוודא התנהלות תקינה,
מניעת ניגודי עניינים ולחקור מקרי הונאה ושחיתות .ועדת הפיקוח
מגישה דין וחשבון לאסיפת המורשים אחת לשנתיים ,והיא רשאית
לדרוש מההנהלה לזמן אסיפת מורשים .במהלך שנת העבודה הועדה
מבקרת ,מפקחת ומעריכה את הביצועים הכלכליים ,החברתיים
והסביבתיים ,ובוחנת את מידת ההצלחה בהתמודדות עם הסיכונים
וההזדמנויות .תפקיד נוסף של הועדה הוא לוודא שאגד מתנהלת
בהתאם לסטנדרטים ועקרונות אליהם היא מחויבת.

כספים

משק

תנועה

משאבי
אנוש,
תכנון ופיתוח

כיום מכהנים  5חברי מזכירות באגד :נועם בן אור (יו”ר המזכירות),
יצחק זטלני ,אברהם פרידמן ,אברהם דבדה ושמעון גולדברג .בתקופת
הדיווח ( )2011-2012שימש בתפקיד יו”ר המזכירות מר גדעון מזרחי,
וחברי המזכירות היו :נועם בן אור ,אברהם פרידמן ,אברהם דבדה,
שמעון גולדברג ויוסף צ’צ’קס .מאחר ומדובר בקואופרטיב ,המזכירות
כוללת חברי קואופרטיב בלבד .לחברת אגד אין דירקטוריון וביצועיה
הכלכליים ,הסביבתיים או החברתיים אינם משפיעים על תגמול עובדיה
הבכירים .התקשורת הבלתי אמצעית בין העובדים באגד ,מאפשרת
העברה ישירה של המלצות ,הארות והערות לחברי המזכירות ,יו”ר
המזכירות ושאר בעלי התפקידים .כפועל יוצא מהיותה של אגד
קואופרטיב ,נהנים כלל חברי אגד מרווחי החברה בצורה שווה .מעת
לעת ,מזכירות אגד משתפת ברווחי הקואופרטיב גם את כלל העובדים
השכירים.

מטה הקואופרטיב בקריית שדה התעופה

אגד פועלת כקואופרטיב
ומועסקים בה חברים
(בעלי מניה) וכן עובדים
שכירים .החברים
באגד שותפים לרווחי
האגודה ולתהליכי קבלת
ההחלטות באופן שוויוני
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מחויבות להתנהלות אחראית

התנהלות אחראית גם בסביבה העסקית
כמפעיל תחבורה ציבורית עיקר הרכש של אגד הוא של חלקי חילוף
וצמיגים לאוטובוסים .הגרף מטה מציג את פילוח הרכש בשנת ,2012
במיליוני שקלים:

במסגרת המחויבות לסטנדרטים בינ”ל וההקפדה על מקצועיות באגד,
עומדת המערכת לניהול איכות הסביבה של מפעל היצור בתקן 14001
 .ISOמתוך מחויבות אגד לסטנדרטים גבוהים של התנהלות ,אגד
מבינה את החשיבות בחידוש ושדרוג צי האוטובוסים שלה ,ולכן עושה
מאמצים לחדש את הצי באופן שוטף ,ולהצטייד באוטובוסים מהדגמים
המתקדמים ביותר .הגיל המקסימלי בצי האוטובוסים הוא  15שנה בלבד.

רכש

עלות 2010

עלות 2011

עלות 2012

חלפים

105

133

139

השפעות כלכליות

צמיגים

17

22

24

שמנים

11

11

סולר

820

925

8

13

אגד משפיעה על כלכלת המשק בישראל באמצעות העסקת עובדים,
רכישת טובין ורכישת שירותים ממגוון ספקים בארץ ,תשלום מיסים
למדינה ותרומה לקהילה .אגד מפתחת פתרונות תחבורתיים לכלל
תושבי המדינה המאפשרים נגישות  ,למקומות תעסוקה ,למוסדות חינוך,
למרכזים מסחריים וכו’.

אחר

מדינת ישראל מעבירה תמיכות לאגד ולשאר מפעילי התחבורה
הציבורית ,המאפשרות הצטיידות באוטובוסים חדישים ,סבסוד תעריפי
הכרטיסים ותמיכה בקווים לא רווחיים .מאחר ואגד הינו תאגיד פרטי
ודוחותיו הכספיים אינם מפורסמים לציבור ,הוא אינו מדווח בהרחבה
על ביצועיו הכלכליים ועל היקף התמיכה בו.

מדיניות ציבורית
כמפעילת התחבורה הציבורית הגדולה בישראל ,המסיעה בכל שנה מעל
 300מיליון נוסעים ברחבי הארץ ,מייחסת אגד חשיבות רבה להתנהלותה
האחראית ביחס לעובדיה ,לקוחותיה ,ספקיה ומתחרותיה .אגד מקפידה
לדאוג לרווחת החברים ולשמור על ערכי הדמוקרטיה ,ההגינות
והאחריות בארגון .תהליך בחירת מוסדות האגודה באגד מתבצע בהתאם
לדיני אגודות שיתופיות ,לתקנות אגד ולתקנונים שונים שהותקנו מכוחן.
מבקר הפנים ו-ועדות הפיקוח ,מוודאים שאגד מקפידה על ציות לחוק,
נמנעת מפעילות שעשויה להיות לה השפעה שלילית ,מהתנהלות לא
תחרותית ופועלים למניעת שחיתות בקואופרטיב.
בשנים  2011-2012לא ננקטו צעדים משפטיים נגד אגד בגין התנהגות
לא תחרותית או בגין הפרת כללי הגבלים עסקיים .מאחר ואגד הינו
תאגיד פרטי שדוחותיו הכספיים אינם מפורסמים לציבור ,הוא אינו
מדווח על היקף הקנסות בגין אי ציות לחוקים ותקנות וכן לחריגות
מהיעדים ,כפי שהוגדרו על ידי משרד התחבורה.

סה”כ רכש
במיליוני ₪
ציר התנועה ברחוב יפו בירושלים

בהתאם למטרות
הקואופרטיב כפי שהוגדרו
ביסודו ,פועלת אגד לקידום
תחבורה בת קיימא ,מספקת
שירותי תחבורה ציבורית
לכלל הציבור ,תוך שיפור
הנגישות גם לאזורי תעסוקה
ולמוקדי חינוך
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1,112 994.8

לאגד מדיניות המעדיפה רכש מספקים מקומיים ,תוך התחשבות
בשיקולים כלכליים .בשנת  2012רכשה אגד מ 250 -ספקים מקומיים,
לעומת  63ספקים מחו”ל .כשלב מקדים לפרסום מכרז מפרסמת אגד
קול קורא לספקים באתר האינטרנט ,ובאמצעות פניה לספקים מוכרים.

הידעת

עמ’ 13

?

אפשר גם לטייל עם אגד
 50שנות עשייה ,ניסיון והתמדה בענף התיירות
והנופש ,הפכו את “אגד תיור ונופש” ,חברה-בת
של אגד ,למותג תיירותי מוביל בתיירות החינוכית
הזוכה להערכה בינלאומית על סטנדרטי התפעול
והניהול“ .אגד תיור ונופש” פועלת מתוך כוונה
לייחד את הפעילות התיירותית ולהתאימה למגוון
הרצונות והדרישות של צרכנים שונים (מהארץ
ומחו”ל) ,מספקת טיולים שנתיים למערכת החינוך,
מפיקה אירועים ונופשים לחברות וארגונים
וסיורים חד ורב ימיים לתיירים לירושלים ,בית
לחם ,מצדה ,הגליל ועוד.

בכל ההתקשרויות של אגד עם ספקיה ,מקפידה אגד על שמירת זכויות
העובדים המוקנות להם על פי החוק ,בחוזה ההתקשרות .כל קנייני אגד
עוברים ,אחת לשנה ,הדרכה של שעה בנושא זכויות אדם .בשנת 2011-
 2012לא נרשמו פניות של עובדי ספקי אגד לועדת הפיקוח ולמבקר
הפנים בנושא של הפרת זכויות אדם.

כחלק ממחויבותה של אגד לקידום תחבורה בת קיימא בישראל ,פועלת
אגד באמצעות אגף התנועה ואגפי התפעול ,בשיתוף פעולה הדוק
עם משרד התחבורה ,לשיפור רמת השירות ,לקידום נתיבי תחבורה
ציבורית נוספים ולהגברת הנגישות .אגד אינה תורמת כסף למפלגות ו/
או לפוליטיקאים.

מאבק בשחיתות
במסגרת מחויבותה של אגד להתנהלות תקינה בודק מבקר הפנים את
כלל אגפי אגד לרבות חשדות למקרי שחיתות של עובדים או חברים.
כמו כן ,ועדת הפיקוח מבצעת ביקורות על עבודת עובדי אגד ,ועל עובדי
חברות הבת .כל הנהגים והכספרים באגד עוברים ,בעת קבלתם לארגון,
הדרכה בנושא מניעת מעילות והונאות .בשנת  2011התגלו  29מקרי
שחיתות באגד והסכום המצטבר בכל המקרים לא עלה על  65,000ש”ח.
בשנת  2012התגלו  26מקרים והסכום לא עלה על  50,000ש”ח.

אגד הסעים בפעילות עם קרנות השוטרים

עמ’ 14

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

תרומה לקיימות בישראל
אגד רואה בתרומה לחברה ערך מרכזי ,ופועלת לסייע לארגונים
ולמוסדות רבים בקהילה ,באמצעות העמדת אוטובוסים ללא תמורה
לטובת קידום מטרות חברתיות .באגד מאמינים כי כך תורם הארגון
להגברת הנגישות ולהעמקת ידיעת הארץ ואתריה .באגד מסורת של
התגייסות עובדים לפעילויות למען הקהילה.
אגד משפיעה על הסביבה בעיקר באמצעות צריכת דלק ופליטות אגזוזי
האוטובוסים .כדי למזער את השפעתה ,אגד משקיעה משאבים רבים
בחידוש צי האוטובוסים כך שיעמדו בתקנים סביבתיים מתקדמים
ונוקטת בצעדים שונים להפחתת צריכת הדלק.
כקואופרטיב התחבורה הציבורית הגדול בישראל ,מייצר אגד
אלטרנטיבה סביבתית לנסיעות ברכב הפרטי ,ובדרך זו תורם לצמצום
פליטות גזי החממה של מדינת ישראל ,להפחתת זיהום האוויר וצריכת
הדלק הלאומית ,ולשיפור איכות החיים ואיכות הסביבה של כלל
האזרחים.
אגד הינה אחת מ 21-התאגידים הראשונים אשר הצטרפו ליוזמת הדיווח
הוולונטרי על פליטת גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה .במסגרת
זאת אגד מדווחת מדי שנה על המדרך הפחמני של הקואופרטיב ועל
כך זכתה במגן השר להגנת הסביבה .אגד גם עמיתה ב”מעלה”  -ארגון
המקדם אחריות תאגידית וקיימות בישראל.

במסגרת המחויבות
לסטנדרטים בינ"ל וההקפדה
על מקצועיות באגד ,עומדת
המערכת לניהול איכות
הסביבה של מפעל היצור
בתקן ISO 14001

הידעת

?

גם באירופה נוסעים באגד
בשנת  2007עשתה אגד את צעדיה הראשונים
כשרכשה בפולין חברה קטנה בעלת  50אוטובוסים.
מאז הפכה ‘אגד אירופה’ לתאגיד תחבורה ציבורית
אירופאית מהשורה הראשונה ,המאופיין בנתוני
פיתוח עסקי גבוהים במיוחד .בשנת  2012הפעילה
‘אגד אירופה’  1,800אוטובוסים המשרתים מספר
ערים אירופאיות והמספקים מדי יום למאות אלפי
לקוחות ,שירות אמין ,מדויק ,יעיל ונוח.

לצד האתגרים איתם מתמודדת אגד ,קיימות גם הזדמנויות :ההצטרפות
של מדינת ישראל למדינות ה OECD -והמחויבות הגדלה להגברת
הנגישות ,ולשמירה על איכות החיים והסביבה מחייבות שיפור של
התחבורה הציבורית בישראל .גם העלייה במחירי הדלק ובעלות אחזקת
רכב פרטי ,מעודדות להשתמש בתחבורה הציבורית.

דיאלוג
אגד מנהלת דיאלוג מתמשך עם ארגוני סביבה ,ארגונים מהמגזרים
השונים ,ארגונים המייצגים בעלי מוגבלות ,ועדי שכונות ,רשויות
מקומיות ,משרד התחבורה ושותפים נוספים לקידום התחבורה הציבורית
בישראל .את הדיאלוג מובילים מנהלי התחומים הרלוונטיים באגד והוא
מתבצע באופן שוטף ,לאורך השנים.
מחזיקי העניין של אגד הצביעו על הצורך בשיפור השירות באמצעות
הוספת קווים ,הוספת אוטובוסים ,הגדלת תדירות הנסיעות ,הנגשת
האוטובוסים והוספת נתיבי תחבורה ציבורית שישפרו את הדיוק ויקצרו
את משך זמן הנסיעה .אגד קשובה להערות מחזיקי העניין ופועלת
להתאים את המענה לסוגיות העולות מעת לעת.
במסגרת הדיאלוג עם הלקוחות ,אגד קשובה לפניות המגיעות אליה
ומטפלת בקפידה יתרה בתלונות הנוגעות להפרת זכויות האדם של
הנוסעים .במהלך  2012לא נתקבלו תלונות בנושא זכויות אדם באגד.

בשנת  2012הפעילה
‘אגד אירופה’

1,800

אוטובוסים המשרתים
מספר ערים אירופאיות
והמספקים מדי יום
למאות אלפי לקוחות

אוטובוס אגד באירופה

אגד אירופה הוא תאגיד מוביל בעיקר הודות למספר מהלכים שביצעו
העומדים בראשו ובהם ניתן לציין התפתחות עסקית מהירה ,גב פיננסי
איתן ,רמת שירות גבוהה ללקוחות ,הקמת מערך שליטה ובקרה
מהמתקדמים בעולם והצטיידות מאסיבית באוטובוסים חדישים
העומדים בתקן יורו  .5כל אלו הפכו את ‘אגד אירופה’ לתאגיד מבוקש
בשני מגזרים:
א .המגזר העסקי  -גופים עסקיים המעוניינים להשקיע ,לשתף פעולה
או להימנות על ספקי התאגיד ביניהם יצרניות האוטובוסים (Iveco,
 )Scania, Solarisומוסדות פיננסים גדולים המעניקים לחברה שירותים
פיננסים לרבות אשראי ומימון ,בינהם בנק  Bre,בנק  Pekaoואחרים.
ב .המגזר הציבורי – רשויות המעוניינות לשדרג את שירותי התחבורה
הציבורית העירוניות ולשפר את רמת השירות לתושביהן.

עמ’ 16

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

עמ’ 17

מחויבות ללקוחות

עמ’ 18

פרק  2מחויבות ללקוחות

פרק  2מחויבות ללקוחות

מדיניות אגד ביחס ללקוחותיה

בשנת  ,2007יזמה אגד בשיתוף עם משרד התחבורה והרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ,את הפרויקט במסגרתו מופעלים הקווים היוצאים
משכונות המגורים לאזורי הבילוי ובחזרה ,למען הצעירים וכחלק
ממחויבות אגד לנגישות ולבטיחות .הנסיעה בקווי הלילה היא בעלות
של נסיעה רגילה בתחבורה הציבורית ,בכל אמצעי התשלום התקפים
בשעות היום ,כולל הנחות ,כרטיסיות וכרטיסי ה”חופשי חודשי”.
כך ,יכולים צעירים בכל הארץ לצאת לבלות ולחזור הביתה בשלום,
מבלי להסתכן בנהיגה בשכרות ,התנהגות מסוכנת בדרכים או שימוש
בטרמפים ומבלי להוציא סכומי כסף נכבדים על דלק ,חניה או מוניות.
במהלך חופשת הקיץ ובחופשות התלמידים ,פועלים מרבית הקווים
במתכונת יומיומית ,פרט ליום שישי .במהלך שנת הלימודים פועלים
הקווים בימי חמישי ובמוצ”ש .בשנת  2011נסעו בקווי הלילה למעלה
מ 550 -אלף צעירים ובשנת  ,2012למעלה מ 650-אלף.

אגד הינו קואופרטיב התחבורה הציבורית הגדול בישראל ,וככזה הוא
פועל לשיפור מתמיד של איכות השירות ודואג לרווחת הנוסע ובטיחותו.
חברי אגד ועובדיו מחויבים להעניק ללקוחות החברה את השירות האמין,
האיכותי ,והבטוח ביותר .מדיניות אגד ביחס ללקוחותיה נשענת על
שלושה עקרונות:
•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 .כמו כן ,אגד מחויבת לפרסום אחראי ,הוגן
ושאינו פוגעני ולעמידה בחוקי המדינה.
•מחויבות לבטיחות הנוסעים ורווחתם  -אגד פועלת לשמירה על
בטיחותם של הנוסעים באמצעות הכשרת צוות נהגים מקצועי העובר
הדרכות ורענונים במשך השנה ,ובאמצעות מתן דגש על תחזוקת
האוטובוסים .בנוסף ,אגד מפעילה צוותים גלויים וסמויים כחלק
מבקרה ומחויבות לבטיחות הנוסעים.

אוטבוס עירוני מונגש

אגד פועלת להנגשת
האוטובוסים לציבור הרחב
ומשקיעה משאבים רבים
בהדרכת נהגים ובהסדרת
פתרונות מתאימים
לאוכלוסיות בעלות צרכים
מיוחדים כגון בעלי מוגבלות,
קשישים וילדים

שירות לכל נוסע
חברי אגד ועובדיו מחויבים להעניק ללקוחות את השירות האמין
האיכותי ,והבטוח ביותר .להלן נתונים אודות היקף הנסיעות (מספרי
נסיעות) שביצעה אגד בשלוש השנים האחרונות ,מהם בולטת מגמה של
עליה בהיקף הנסיעות שבוצעו בשנת  ,2012ביחס לשנים קודמות.

עדכונים על זמני הפעילות של קווי הלילה ניתן למצוא באתר האינטרנט
של אגד ,במוקד המידע הארצי לתחבורה ציבורית “כל-קו” ()*8787
ומרכז שרות לקוחות ארצי של אגד .*2800

ערוצים למתן מידע ללקוחות
כמפעילת תחבורה ציבורית הפועלת ברחבי ישראל ,מקפידה אגד
על מתן מידע בערוצים שונים ובשפות שונות ,כדי לתת מענה לצורכי
לקוחותיה בערוצים הבאים:
•מרכז השירות 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 2800 ,עם פרטי המוצא
והיעד אליו הוא מבקש להגיע ,ולקבל במסרון חוזר ,כעבור מספר
שניות ,את מסלול הנסיעה המומלץ בקווים עירוניים ,בין-עירוניים
והשילוב ביניהם.

שירות גם בשעות הקטנות :קווי לילה
קווי לילה הינם קווי תחבורה ציבורית הפועלים כיום ב 65-רשויות
מקומיות מעפולה ועד באר שבע ,מחצות ועד  04:00לפנות בוקר.

שנת 2010

שנת 2011

שנת 2012

שינוי 2011-2012

נסיעות בצפון הארץ

2,046,000

2,000,000

2,050,000

2.5%

נסיעות במרכז הארץ

2,011,000

1,853,000

2,060,000

11.2%

נסיעות בדרום הארץ

2,140,000

2,200,000

2,309,000

4.9%

נסיעות בין אזוריות

586,000

570,000

605,000

6.1%

סה”כ נסיעות בשנה

7,024,000 6,623,000 6,783,000

6%

•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
רב קו ,נגישות ,ושירותים נוספים של אגד וחברות בנות שלה .רבים
מהגולשים באתר בוחרים באפשרות “השפה החופשית” המאפשרת
העברת שאלה וקבלת תשובה מפורטת.

קווי לילה הינם קווי
תחבורה ציבורית הפועלים
כיום ב 65-רשויות מקומיות
מעפולה ועד באר שבע,
מחצות ועד  04:00לפנות
בוקר

עמ’ 19

עמ’ 20

פרק  2מחויבות ללקוחות

פרק  2מחויבות ללקוחות

עמודי הפייסבוק של אגד

סקרי שביעות רצון הנוסעים

לאגד שני עמודים עיקריים ברשת החברתית “פייסבוק”:

במטרה לשפר את רמת השירות עורכת אגד סקר שביעות רצון מעמיק
ומקיף בקרב נוסעיה ,בתדירות של אחת לשנתיים .מהסקר האחרון
שנערך על ידי חברה חיצונית באפריל  2011עולה כי הציבור מזהה את
נהגי אגד כמקצועיים יותר מנהגי מפעילי התחבורה הציבורית האחרים
(ציון  .)7.9כמו כן עלה כי הנוסעים באגד תופסים את מקצועיות הנהגים
כגבוהה יותר מאלו שאינם נוסעים בתחבורה הציבורית (ציון  7.9לעומת
ציון  .)7.7ממצא אחר העלה שלחידושים שאגד שילבה בשירותיה הייתה
תרומה בהחלטת הלקוחות לבחור להשתמש בשירותיה .בין החידושים
שצוינו לטובה בהקשר זה ,היו החיבור לרשת האלחוטית באוטובוסים
והסדרת האפשרות להזמין כרטיסים מראש באתר ובאפליקציות,
לנסיעות בקווים מסוימים.

•עמוד אגד  – Friendsלעמוד מעל  185,000צופים והוא מציע
מבצעים וקמפיינים פרסומיים ומאפשר תקשורת פתוחה ודיונים רבי
משתתפים בין החברים בו ובין אגד.
•עמוד אגד  - Interactiveמשמש כערוץ נוסף להעברת מידע על
נתיבים חסומים ושינויי מסלול בקווים השונים.
•אפליקציות לסמארטפונים  -ביניהן גוגל מפותMoovit, Netbus ,
המאפשרות קבלת מידע אודות מיקומי קווים ,ובניית מסלולי נסיעה
קצרים ומהירים ,ביצוע הזמנה ,הזנת שינויים בהזמנה ואף ביטול
הזמנה קיימת לקווים בהם ניתן לבצע שמירת מקום.

•טלפון ירוק – קיים במספר תחנות מרכזיות ומאפשר שיחת חינם
למוקדן מרכז המידע הארצי של אגד.
•פרסומים של אגד בכלי התקשורת השונים.

ערוצים לפניות לקוחות
אגד קשובה לפניות לקוחותיה ומזמינה את ציבור הנוסעים להעביר
פניות בערוצים השונים :דרך אתר האינטרנט ,באמצעות הפקס או
הטלפון .אגד מתייחסת ברצינות לכל פניה ורואה בה אמצעי לשיפור
השירות וללמידה פנים ארגונית .להלן ערוצי הפנייה העומדים בפני
לקוחות אגד:

תלונה המחייבת בדיקה מול
הנהג ו /או מנהלי הסניפים
(משמעת ,אי עמידה בתכנון,
בטיחות ,הסדרי נסיעה)

מחלקת פניות
ציבור

אישור מיידי על
קבלת הפנייה .שליחת
מכתיבי המשך לגו�ר
מםים המוסמכים בא�ר
גון ,והשלמת הטיפול
בכל המשתמע מכך
אל מול הפונה

תלונה  /פנייה בנוגע לפיצוי
כספי של הלקוח (החזרים
ללקוח ,תקלה במהלך נסיעה,
ביטוח וכו’)

שיפור מתמיד :הוספת קווים
כחלק משיפור השירות לנוסעי אגד וכמענה לעומסים ולצרכים העולים
מהשטח ,מוסיפה אגד קווים ומסלולים .כך לדוגמא לקווים  274ו164-
היוצאים מהתחנה המרכזית ברחובות לכיוון אוניברסיטת תל אביב
ולפתח תקווה ,נוספו חלופות הכוללות קווים אשר יוצאים משכונת
קריית משה ,משכונת אושיות ומשכונת רחובות החדשה .מחיר הנסיעה
במסלולים החלופיים זהה למחיר הנסיעה במסלולים המקוריים ,ובלי
קשר לכך הקווים העמוסים מתוגברים בהתאם לביקוש.

להלן מספר החלופות שהציעה אגד למסלולים
בשנים : 2010-2012

מספר חלופות ימי חול

2,572

2,549

2,472

מספר חלופות ימי שישי

1,855

1,826

1,757

מספר חלופות בשבת

679

721

718

סה”כ חלופות שהוצעו

4,947 5,096 5,106

במסגרת הרפורמה בתחבורה הציבורית ,הוספו בשנת  2011ובשנת
 2012קווים חדשים והצטמצם הצורך בחלופות לקווים בימי חול ובימי
שישי.

3%

מידת השפעת שירות הזמנת הכרטיסים לאילת
על הבחירה בנסיעה באגד
56%

מגדילה את הסיכויים

שנה

2010

2011

2012

36%

37%
לא משפיעה

פניות בנושא האתר ומערכות
המידע הפועלות באתר
האינטרנט

אגד משרתת את כלל הציבור במדינת ישראל וקהל הלקוחות שלה
גדול ומגוון ,וכולל את כל הגילאים החל מתלמידי בתי הספר ,סטודנטים,
וכלה באזרחים ותיקים .משרד התחבורה קובע תעריפי נסיעה ייחודיים
לכל מגזר ,בהתאם למדיניות הרווחה של ממשלת ישראל ואלו
מפורסמים ,על פי הנחיות המשרד ,במרכז המידע הארצי לתחבורה
ציבורית של המשרד ,במרכז המידע של אגד ובאתר האינטרנט של אגד.

57%

מקטינה את הסיכויים

פניות בנושא מחירים ,כללי
בקשה לשינוי הסדרי נסיעה

תעריפי הנסיעה באטובוסי אגד

מגדילה את הסיכויים

פנייה מצד אמצעי התקשורת

דובר אגד

בקשות הטעונות
בירור פנימי מטופלות
תוך ימים ספורים

מידת השפעת שירות אינטרנט בחינם
על הבחירה לנסוע באוטובוסי אגד

לא משפיעה

בקשת מידע על פעילות
קווי אגד

מרכז שירות
הלקוחות
הארצי *2800

טיפול מיידי

אגד מקפידה על ביצוע מעקבים סמויים באוטובוסים כדי לוודא שמירה
מתמדת על רמת השירות הניתנת על ידי עובדיה ובטיחות הנהיגה.
במסגרת זו מבוצעות בקרות על ידי אנשי מחלקת הבטיחות המתחזים
לנוסעים ,ומתנהל רישום מפורט בכל הנוגע להתנהגות הנהג ובכלל זה
נהיגתו ויחסו לנוסעים.

מקטינה את הסיכויים

סוג הפנייה

יחידה מטפלת

אופן הטיפול

מתוך עמוד הפייסבוק  -אגד Friends

בקרות תקופתיות בנושא רמת השירות
תחנה מרכזית המפרץ

2%

עמ’ 21

עמ’ 22

פרק  2מחויבות ללקוחות

פרק  2מחויבות ללקוחות

ציות לחוק ועמידה ברגולציה

הכשרת נהגים בנושא בטיחות בנהיגה

בקרה בנושא בטיחות נוסעים

אגד מחויבת לשמירה על פרטיותם של לקוחותיה ואינה עושה שימוש לא
ראוי בנתוני הנוסעים .בשנים  2011-2012לא התקבלו תלונות על פגיעה
בפרטיות של לקוחות ובדבר אובדן נתונים אודות לקוחות .מאחר ואגד
תאגיד פרטי ,דוחותיו הכספיים והיקף הקנסות בנושא שירות לקוחות,
בטיחות ותקשורת שיווקית ,אינם מפורסמים לציבור.

בבית הספר לנהיגה של אגד מתקיים קורס הכשרה המהווה תנאי הכרחי
לכל המבקש להיות נהג באגד ,אם היה בידו רישיון לנהיגת אוטובוס
בעת הצגת מועמדותו ואם לא .בסיום ההכשרה הנהגים מקבלים תדרוך
במחלקת הבטיחות של אגד ונפתח לכל אחד מהם תיק בטיחות בו
מתנהל מעקב אחר התנהגותו על כביש וניתן משוב שמשפיע בשלב
מאוחר יותר על ההחלטה האם להעניק לנהג קביעות בקואופרטיב.

מחלקת הבטיחות מפעילה ניידות בטיחות המצוידות במערכת מעקב
ותיעוד נהיגה .מערכות אלו עוקבות אחר האוטובוס ומתעדות בוידאו
את מהלך הנסיעה ,מהירות הנסיעה ,מידת שמירת המרחק ,הקפדה על
נסיעה במסלול הנכון ,עקיפה בטיחותית ועוד .במידה שמתועדת עבירה
(ובהתאם לחומרתה) מזמנת מחלקת הבטיחות את הנהג לבירור ובמידת
הצורך מפנה את הממצאים לטיפול הממונה על המשמעת באגד .במקרה
הצורך נשלח הנהג לרענון כושר הנהיגה שלו בבית הספר לנהיגה של
אגד .מחלקת הבטיחות מבצעת בדיקות ומעקבים אחר נהגים שנמצאו
ליקויים בנהיגתם ובוחנת את מידת השיפור ,אם קיימת .במקרים של
הפרות חמורות ,מופסקת עבודתו של הנהג.

500

מעקבים סמויים

2011

בטיחות נוסעים באוטובוסים
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.
באוטובוסים של אגד מותקנת מערכת לניהול צי רכב מבוססת על
איכון לווייני ( ,)GPSהמאפשרת בקרה מרכזית על כל צי האוטובוסים.
המערכת מאפשרת להתחקות אחר מסלול נסיעת האוטובוסים ולראות
את מהירות הנסיעה בזמן אמת.

עריכת סיורים לאיתור מפגעים
קצין הבטיחות הארצי של אגד וקציני הבטיחות המחוזיים מקיימים סיורי
דרך לאיתור מפגעי תנועה ובטיחות ,ומעבירים לגורמים המוסמכים
מטעם המדינה הצעות לפתרונות ושינויים המתייחסים ,בין היתר ,למיקום
תמרורים ,לתחנות ,לתאורת הרחוב וכו’ .בשנת  2011בוצעו  30סיורים
על ידי קציני הבטיחות ובשנת  2012בוצעו  34סיורים.

השתלמויות המשך תקופתיות לבטיחות ונהיגה נכונה
מידי שנה נערכות השתלמויות נהיגה בטוחה ונכונה על מנת למזער את
מספר תאונות הדרכים בהן מעורבת אגד .הדרכות הבטיחות מועברות
בעיקר לנהגים אשר היו מעורבים בתאונות דרכים או באירועים
בטיחותיים ובמהלכן עוברים על הנהלים השונים לנהיגה בטוחה וכן
מרעננים את הידע בנוגע לנהלים הספציפיים באגד .ההשתלמויות
נערכות שלוש פעמים בשנה ,בכל אזור תפעול של אגד – ירושלים ,צפון
ודרום והן נמשכות כשלושה ימים .בכל מחזור משתתפים כ 250-נהגים,
סה”כ כ 2,000 -נהגים בשנה .במקביל להדרכות ,מחלקת הבטיחות
משקיעה רבות בהסברה ,הכוונה וייעוץ לנהגי אגד .מידע עדכני מתוקשר
לנהגים על שינויים מהותיים בתקנות התעבורה ,נהלים חדשים ועוד.
כמו כן ,מבוצעות הדרכות נהיגה ספציפיות בהתאם לעונות השנה
ותקופות מיוחדות :בקיץ – בנושא ההתמודדות עם החום הכבד ,ובחורף
בנושא ההתמודדות עם כבישים רטובים .הדרכות נעשות לקראת
התקופות בהן צפויה עלייה בעומס התנועה בכבישים ,למשל ,לפני
תחילת שנת הלימודים וכהיערכות לסיום החופש הגדול .נהגים שנעדרו
לתקופה ארוכה נדרשים לעבור תדרוך ורענון במחלקת הבטיחות כתנאי
לחזרתם לעבודה כנהג רכב ציבורי .כמו כן ,על העובדים להציג למחלקת
משאבי אנוש ,אחת לשנה ,את רישיון הנהיגה שברשותם כחלק מבקרה
שוטפת וכתנאי להמשך עבודתם כנהגי תחבורה ציבורית.

מספר מעקבים סמויים שנעשו באגד
וממצאים שהתגלו בהם במהלך 2011-2012
595

620

1152

1034

233
ניתן לראות שלמרות העלייה במספר הבקרות הסמויות ,מספר המקרים
בהם נמצאו ליקויים פחת (ירידה מ 37% -ל .)34%-גם מספר ההדרכות
לנהגים בעקבות הליקויים פחת ,מה שמצביע על חומרה מתונה יותר של
הליקויים שנמצאו .נתונים אלו מראים על שיפור שחל בבטיחות הנהיגה
של נהגי אגד.
גם הנתונים של מספר מקרים בהם נדרשה התערבות מראים שיפור
מסוים בבטיחות הנהיגה ,כך ב 2012-חלה ירידה במספר הראיונות
שהיה צורך לבצע עם הנהגים ,במספר מכתבי ההסבר שנשלחו לנהגים
ובמספר המקרים בהם הושעה הנהג בעקבות הבקרה.

מספר מעקבים סמויים שלא נמצאו בהם ליקויים
מספר מעקבים סמויים שנמצאו בהם ליקויים
הדרכות לנהגים בעקבות הליקויים

מספר המקרים בהם נדרשה התערבות
במהלך :2011-2012
1,524

טיפול בתלונות נוסעים בנושא בטיחות
כל התלונות בנושאי בטיחות שמוגשות לאגד מטופלות על ידי מחלקת
הבטיחות .אם נמצא שאופן נהיגתו של נהג אינו עולה בקנה אחד עם
חוקי התנועה וכללי הזהירות המחייבים באגד ,נוקטת המחלקה צעדים
הסברתיים .במידת הצורך מופנה הנהג להשתלמות מקצועית או ננקטים
צעדי ענישה .בשנת  2011הושעו  26נהגים בעקבות הערות על אופי
הנהיגה שלהם ובשנת  ,2012הושעו  21נהגים.

2012

1,191

1,400
1,100

נלחמים בתאונות הדרכים

מחלקת הבטיחות
מפעילה ניידות בטיחות
המצוידות במערכת
מעקב ותיעוד נהיגה.
מערכות אלו עוקבות
אחר האוטובוס
ומתעדות בוידאו את
מהלך הנסיעה ,מהירות
הנסיעה ,מידת שמירת
המרחק ,הקפדה על
נסיעה במסלול הנכון,
עקיפה בטיחותית ועוד.
ניידת בטיחות בעת פעילות שגרתית לבקרת איכות הנהיגה

כתוצאה ממגמת העלייה הנמשכת בשנים האחרונות ,במספר הרכבים
הפרטיים בכבישים ,עולה רמת הצפיפות של הרכבים על הכביש
ואיתה עולה ההסתברות לתאונות דרכים .באגד מאמינים ,בהתבסס
על ניתוח מגמות בעולם ,שהגדלת מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית
תוביל לצמצום מספר תאונות הדרכים בישראל .הנתונים מראים כי
הסיכון לתאונת דרכים ולפציעה חמורה לנוסעים באוטובוסי אגד ,נמוך
משמעותית מהסיכון בנסיעה ברכב פרטי .רמת הבטיחות הגבוהה של
האוטובוסים  ,התחזוקה התקינה שלהם ורמת המקצועיות הגבוהה של
נהגי אגד ,תורמים לכך.

26

21

2011

2012

ראיונות עם נהגים (בירורי מקרים)
מכתבי הסבר לנהגים
השעיית נהגים

עמ’ 23

עמ’ 24

פרק  2מחויבות ללקוחות

פרק  2מחויבות ללקוחות

ניהול בטיחות הנוסעים

אגד ועמותות הפועלות למען אנשים עם מגבלות בונים עתיד
עם נגישות

להלן מספר הפציעות של נוסעים במהלך נסיעה באוטובוסי אגד:
2008

2009

2010

2011

2012

מספר פצועים
כתוצאה מהנסיעה
באוטובוס*

3,604

3,449

3,292

3,503

3,854

מספר הרוגים ברכב
המעורב בתאונה עם
אוטובוס

2

3

2

1

3

מספר הרוגים
באוטובוסי אגד

5

5

9

11

12

*המספרים כוללים מקרים של פציעות בכל דרגות החומרה ,גם
הפציעות הקלות הנובעות מהמעידות במהלך הנסיעה באוטובוס.
מספר ההרוגים באוטובוסים של אגד היווה בסה”כ  4.6%מסך ההרוגים
בתאונות דרכים בשנת  2012בישראל -ע”פ נתוני הלמ”ס.

נגישות
הנגשת אוטובוסים
מתוך שאיפה לאפשר לכלל האוכלוסייה ליהנות משירותי התחבורה
הציבורית שמספקת אגד ,היא מציעה לנוסעיה אוטובוסים עירוניים
מונגשים ,בהתאם לצרכים שונים .נושא הנגישות באגד מנוהל
בהתאמה לתקנות הנגישות לשירות של נציבות שיוויון זכויות לאנשים.
האוטובוסים מונגשים לטובת שלוש אוכלוסיות:

•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

הבנת חשיבותו של חוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות היא
הבסיס ליצירת נגישות נוחה לקשישים ,לילדים ,לנכים ולאמהות עם
עגלות באוטובוסים הפועלים בקווים העירוניים .אגד החלה בהצטיידות
באוטובוסים נמוכי רצפה ,בשנת  2001עוד בטרם נכנסו לתוקף תקנות
מחייבות בנושא .בדלת האמצעית של אוטובוסים אלה קיים משטח נשלף
להעלאת ולהורדת נכים ועגלות ילדים.
אגד מנהלת דיאלוג רציף עם עמותות שונות ,ביניהן עמותת “נגישות
ישראל” על מנת לקדם את איכות השירות הניתן לכל הנוסעים ולאנשים
עם מוגבלות .במסגרת הדיאלוג משתתפים נציגי ונהגי אגד בפורומים
וכנסים המוקדשים לנושא נגישות.
כבש המסייע לבעלי מוגבלות בגישה לאוטובוס אגד

מספר האוטובוסים העירוניים המונגשים בשנים
 2010-2012באגד:

75%
421

85%
265

88%
217

1,239

1,447

1,579

2010

2011

2012

9%

שינוי 2011-2012

•בעלי מוגבלות ראייה  -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 ,הותקנו בכל האוטובוסים המונגשים
של אגד מערכת כריזה פנימית וחיצונית ,המתריעה על הגעת
האוטובוס לתחנות השונות .בנוסף ,עיוורים ובעלי מוגבלויות זכאים
להנחות בתחבורה הציבורית כחלק ממדיניות הרווחה של מדינת
ישראל ,כמפורט באתר אגד.

אגד מקדמת את התהליך של הנגשת השירותים ואוטובוסים תוך שיתוף
הפעולה ותיאום עם ארגונים המייצגים אנשים בעלי מגבלות שונות
ומתוך הכוונה לפעול לטובת כלל הציבור.

באחד מהאירועים האלו נערכה סדנת נגישות לפורום נהגי “אגד צפון”
על ידי עמותת שק”ל ובהשתתפות “נגישות ישראל” .הסדנה אפשרה
לקיים שיח בין הנהגים לנציגי העמותות ולדון בסוגיות של מתן שירות
מיטבי לאנשים עם מוגבלות ובאתגרים בתחום זה.

הידעת

עמ’ 25

?

איך מנהלים את התחבורה
הציבורית בעיר הבירה?
מנהלת תחבורה ירושלים (מנת”י) מופקדת על
ניהול זרימת התנועה בעיר ירושלים באמצעות
מערכות הבקרה בכבישים עורקיים ,במנהרות
והרמזורים בעיר .מנת”י פועלת לייזום ,דרך
תכנון וביצוע ,וכלה בטיפול בתקלות ואירועים,
ובתחזוקת התשתיות.
נציגי מערך הבקרה והפיקוח של אגד ,המהווים חלק
מהמנהלת ,יושבים לצד נציגי עיריית ירושלים ומשטרת
ישראל ,מסתייעים במערכות  GPSומערכות מידע גיאוגרפית
ותורמים לייעול התחבורה בבירה ולשיפור רמת השירות של
משתמשי התחבורה הציבורית.
בימים בהם נסגרים צירים בבירה לתנועת רכבים ,עקב
הצטברות שלג ,ביקורי אח”מים או מסיבות אחרות ,הפתרונות
שמציעה אגד באמצעות מנת”י ,מעודכנים גם בעמוד הפייסבוק
של אגד ובאתר ,ומייצרים פתרון ,לפעמים יחיד ,למגיעים
לירושלים ,ליוצאים ממנה ולנוסעים בעיר.

אוטובוסים עירוניים לא מונגשים
אוטובוסים עירוניים מונגשים

•בעלי מוגבלות בתנועה והורים עם עגלות -אגד רוכשת אוטובוסים
נמוכי רצפה אשר 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.
מהנתונים עולה כי בעקבות תהליך ההצטיידות המתמשך באוטובוסים
מונגשים ,שיעורם מכלל צי האוטובוסים ,במגמת עלייה מתמשכת.

חדר הבקרה במנהלת תחבורה ירושלים

עמ’ 26

פרק  2מחויבות ללקוחות

פרק  2מחויבות ללקוחות

סדנא עם נציגי העמותה .במהלך הסדנא הנהגים מקיימים דיאלוג עם
אנשים בעלי מוגבלות ובו מעלים את האתגרים והמורכבות שיש לכל
צד בפעילות היום יומית של נסיעה בתחבורה הציבורית.

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 שהוזמן מיועץ נגישות מוסמך בשנת  .2012הנגשת
המתקנים צפויה להסתיים במהלך שנת .2015

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

כמו כן ,בשנתיים האחרונות הוקמו מכספי קרן השיפורים ,בשיתוף
פעולה בין אגד ומשרד התחבורה ,סככות המתנה בתחנות האוטובוס
המותאמות לאנשים עם מוגבלות :רצפת הסככה משולבת עם המדרכה,
כך שאין הפרשי גובה בינה לבין המרצפות ,והדבר מאפשר תנועה
חופשית עם כיסא גלגלים .גם כסאות הישיבה שבתוך הסככה אינם
מהווים מכשול לכיסא הגלגלים ,כיוון שתוכננו מראש להיקבע בדופן
האחורית והותאם לכך עומק הסככה.

הכשרת נהגים בנושא נגישות  -כחלק מתהליך הכשרת הנהגים
והרענונים לנהגים הותיקים ,מתרגלים כל נהגי אגד ,מדי שנה ,סיוע
לנוסעים בעלי מוגבלות בכניסה וביציאה מהאוטובוס .בנוסף "אגד"
משתפת פעולה עם עמותת "בזכות"  -הפועלת לקידום השוויון של
אנשים עם מוגבלות פיזית ,שכלית ,חושית ונפשית ,ולשילובם ולשיתופם
בחברה בכל תחומי החיים .במסגרת שיתוף הפעולה ,עוברים נהגי אגד

שילוט בתחנות ביניים  -התחנות לאורך קוים המופעלים על ידי אגד
והמוגדרות כמונגשות ,משולטות בהתאם למפרט הקבוע בתקנות.

אגד מקפידה לפרסם ולעדכן על שינויי תנועה ברוסית ,בישובים בהם
קיים ריכוז משמעותי של דוברי רוסית ,ובערבית ,בישובים ערביים.

תחנות האוטובוס הינן באחריות הרשויות
המקומיות ולא של מפעילת קווי התחבורה
הציבורית .יחד עם זאת ,לאור ניסיון הרב של נציגי
אגד בתחום ,הם מעבירים במקרים רבים המלצות
לשינוי מיקום התחנה או רעיונות אחרים לשיפור,
לעובדי מחלקת התנועה ברשות המקומית
ולאחראים על הנושא במשרד התחבורה .כל
זאת במטרה לשפר את תנאיהם של לקוחות אגד
ולרווחת משתמשי התחבורה הציבורית.

מכבדים את ציבור הנוסעים החרדי

פרסום של אגד הפונה לקהל דוברי וקוראי רוסית

?

מי דואג לתחנות
האוטובוסים?

מנגישים את השירותים לדוברי שפות רוסית וערבית

תכנון סביבת התחנות והדרכים  -לאוטובוסים נמוכי הרצפה מרכב
נמוך באופן משמעותי לעומת מרכבי האוטובוסים האחרים .עובדה זו
מגבילה את השימוש בהם לתנאי נסיעה מוגדרים .בדרכים מפותלות ,עם
סיבובים רבים ,או בדרכים שנבנו עליהן פסי האטה גבוהים במיוחד .כן,
בדרכים שבהן אותרו מפגעים טופוגרפיים או תכנוניים שאינם מותאמים
לנסיעת אוטובוס נמוך רצפה .השימוש באוטובוסים נמוכי רצפה ,יגרום
לשחיקה של תחתית האוטובוס ואולי אף נזק חמור למרכב .בשל כך ניתן
לשלב אוטובוסים נמוכי רצפה רק בכבישים מתאימים .אגד ממשיכה
לקדם את החזון שבעתיד הקרוב ישרתו אוטובוסים נמוכי רצפה ברוב
קווי השירות העירוניים .תהליך זה מהווה שלב נוסף בהתחייבות של אגד
ליצירת אווירת נסיעה נעימה ובטוחה יותר.

הידעת

אגד פועלת ברגישות בשכונות החרדיות תוך התחשבות בצרכים
המיוחדים של קהילה זו ומנהלת עימה דיאלוג קבוע .כדי לשפר את רמת
השירות ולתת מענה לביקושים הגדולים בימי שישי ובמוצ”ש בקווים
לבני ברק וירושלים ,יזמה אגד נוהל הזמנת מקומות ופתחה  9מוקדים
במרכזי השכונות החרדיות ,בהן פועלות  17עמדות מכירת כרטיסים.
מאחר שבין הנוסעים של אגד ישנן משפחות מרובות ילדים ,ההסדר
החדש מאפשר להבטיח לכולם מקום ישיבה .שירות זה ניתן גם בקיץ,
לטובת הנוסעים לחוף הדתי באשדוד ,בתקופת ‘בין הזמנים’ בה יש עליה
משמעותית במספר הנסיעות של הציבור החרדי ובל”ג בעומר ,אז עשרות
אלפים בוחרים להגיע עם אגד להילולה בהר מירון .אגד מיידעת את
הציבור החרדי על שירותיה אלו באמצעות פרסום מודעות בעיתונות
החרדית ובאמצעות הפצת  130,000עלונים.

פרסום אחראי על גבי האוטובוסים

בתחנות המרכזיות בהן אגד שוכרת שירותים מחברות הניהול
המפעילות אותן ,אגד מעבירה המלצות לשיפורים נדרשים.
בחלק גדול מהמקרים ,ההמלצות מתקבלות ומיושמות באופן
מיידי.

הבקרה על הפרסום באוטובוסים מתבצעת על ידי חברה קבלנית
חיצונית (חברת כנען) ,המונחית על ידי אגד להתחשב ברגשות
והרגישויות של המגזרים השונים בחברה הישראלית .פניות או תלונות
לגבי פרסום פוגעני מועברות ישירות אל החברה המבצעת (כנען) או
לאגד ,ומטופלות בשיתוף פעולה .מספר הפניות בנושא פרסום פוגעני
בתקופת הדיווח אינו נמדד.

אגד מעודדת רכיבה באופניים
כחלק ממדיניותה של אגד לעודד רכיבה על אופניים ,להגדיל את רדיוס
ההזנה של התחבורה הציבורית ,ולייצר פתרון יעיל ,מנקודת המוצא
ליעד ,רוכבים יכולים להעלות את אופניהם לתא המטען של האוטובוסים
הבין עירוניים.
העלאת אופניים מתקפלים נטולי תא מטען לאוטובוסים עירוניים .אינה
כרוכה בתשלום נוסף .אגד פועלת ביחד עם משרד התחבורה והארגונים
הסביבתיים כדי לאמץ פתרונות מתקדמים המיושמים בהצלחה בחברות
תחבורה ציבורית במדינות אחרות ,המקלים על ממשק רוכבי אופניים-
תחבורה ציבורית.

אוטובוס אגד המסיע לקוחות בפורים בירושלים

עמ’ 27

התחנה המרכזית בראשון לציון

עמ’ 28

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

עמ’ 29

מחויבות כלפי העובדים
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מדיניות העסקה אחראית באגד
מדיניות העסקת העובדים באגד מבוססת על חמישה עקרונות:
•שוויון ושיתוף  -הביטוי העממי “חברים יש רק באגד” ,מבטא את
ערכי השוויון והשיתוף המושרשים באגד מאז הקמתה .אגד הוא
קואופרטיב ,ומתוקף כך חברי אגד שותפים מלאים בתהליכי קבלת
ההחלטות .הפסיפס האנושי באגד המורכב מעולים חדשים ו-ותיקים,
תושבי מרכז הארץ והפריפריה ,עובדים מטווח גילאים רחב ,החל
מעובדים שהשתחררו זה עתה מהצבא ועד גימלאים ,המועסקים
במגוון תפקידים.
•מקצועיות  -אגד שמה דגש על מקצועיות העובדים באמצעות
הכשרות לעובדים חדשים ורענונים לעובדים ותיקים.
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כח האדם המספקות לה עובדי אבטחה ,כי יקפידו על שמירת תנאי
עובדיהן ,בהתאם לחוק .באגד אין העסקת ילדים ואין עבודה כפויה
מכל סוג שהיא.

ניהול המשאב האנושי
תחום משאבי האנוש מנוהל בצורה סדורה באגד ,על ידי מנהל חטיבה
בארגון ,המדווח ליו”ר המזכירות באופן שוטף אודות התקדמות הפעילות
בנושאים אלו .מנהל חטיבת משאבי אנוש עובד מול המנהלים של
שלושת אזורי התפעול (צפון ,דרום ,וירושלים) ,ויחד איתם מקדם את
פעילות אגד בנושא .מנהל חטיבת משאבי אנוש אחראי ,בין היתר ,גם על
קביעת תקני כוח אדם במינהל ,על הטיפול בעודפי כח אדם ובעובדים
על תקניים ,על מחלקת שכר ארצית.

•בטיחות ובריאות העובדים  -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 ,ייעוץ ע”י רופא תעסוקתי
ועידוד פעילות גופנית – ספורטיבית כחלק מהשגרה ,בחלק ממתקני
אגד יש חדרי כושר בליווי צוות הדרכה צמוד לטובת העובדים.

אגד דורגה בשנת  2011במקום הראשון מבין מפעילי התחבורה בישראל,
בסקר שנערך על ידי חברת הסקרים  BDIבדירוג “החברות שהכי טוב
לעבוד בהן” .הישג זה מבטא את הדאגה המתמשכת של אגד בכלל ושל
חטיבת משאבי אנוש בפרט ,לעובדי הקואופרטיב.

•מחויבות לרווחת העובדים  -אגד מקפידה על תשלום הוגן והטבות
לעובדיה ,כגון :מתנות לרגל שמחות משפחתיות ואירועים ,פעילויות
גיבוש ,קייטנות בחודשי הקיץ לילדי העובדים ,ועדות תרבות ורווחה
והפעלת מספר חוגי משוטטים בכל סניף.

אגד דורגה בשנת  2011במקום
הראשון מבין חברות התחבורה
בישראל ,בסקר שנערך על ידי
חברת הסקרים  BDIבדירוג
“החברות שהכי טוב לעבוד בהן”

•שמירה על זכויות אדם  -אגד מקפידה על שמירת זכויות אדם של
כלל עובדיה והפועלים בשמה ,ומקדמת שוויון הזדמנויות ומניעת
אפליה .במסגרת זאת שומרת אגד על הזכות של עובדיה להתאגדות
ומרביתם מאוגדים תחת ועד העובדים .מחויבותה של אגד חלה גם
על עובדי הקבלן הפועלים בשטחה ובשמה ,והיא דורשת מחברות

עובדי החברה  -חלוקה מגדרית

נא להכיר :עובדי אגד
עובדי אגד לפי סוג העסקה
באגד מועסקים נכון לסוף שנת  7,041 2012עובדים ,מהם  13זמניים.
בנוסף ,מעסיקה אגד כ 1,000-עובדי כוח אדם .על העובדים הקבועים
באגד חלים הסכמים קיבוציים בטבלה מטה ניתן לראות את התפתחות
מצבת כח האדם בשנים  2010-2012ואת מגמת העלייה במספר
העובדים הקבועים באגד.

העסקה
2010

2011

2012

עובדי חברה

6,226

6,590

7,041

עובדים זמניים

61

15

13

עובדי קבלן

 1,000כ-

 1,000כ-

 1,000כ-

סה”כ

7,287

7,605

8,041

2010

2011

גברים

5,883

6,238

6,638

נשים

343

352

403

סה”כ

6,226

6,590

7,041

גברים

94%

95%

94%

נשים

6%

5%

6%

עובדי אגד בדרגים השונים לפי מגדר:

שנה

2010

2011

2012

מגדר גברים נשים

גברים נשים

גברים נשים

הנהלה בכירה

8

0

8

0

8

0

מנהלי ביניים

170

2

170

2

170

2

עובדים שאינם מנהלים

343 5,705

336 6,412

390 6,863

סה”כ

6,226

6,590

7,041

מגדר ומגוון אנושי
מרבית עובדי אגד הם גברים ,ואגד עושה מאמצים לשילוב נשים
בתפקידים שונים בארגון (הרחבה בנושא בפרק ‘נשים מנהיגות באגד’).
בשנת  2012כ 5%-מהעובדים באגד היו בעלי תואר אקדמאי ו18.5%-
הם בני מיעוטים.

שטיפת מנוע לפני טיפול

5%

95%

2011

6%

94%

2012

נשים
גברים

מגדר
2012

6%

94%

2010
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תחלופת עובדים
להלן פילוח מגדרי של המצטרפים והעוזבים בשנים 2010-2012
2010

שנה

2012

2011

במסגרת מחויבותה של אגד לגיוון תעסוקתי ,היא מקפידה גם על גיוון
אנושי והעסקת עובדים ממגזרים שונים .השיקולים בקבלה לעבודה
הם מקצועיים ובין עובדי אגד ,ניתן למצוא חרדים ,בעלי מוגבלות ,בני
מיעוטים ,יוצאי אתיופיה ויוצאי חבר המדינות.

התפלגות העובדים על פי ותק
67%

59%

גילאי העובדים :צעירים לצד ותיקים
מגדר

נשים

גברים

נשים

גברים

נשים

גברים

מצטרפים

13

455

35

748

81

813

894 783 468

סה”כ מצטרפים
עוזבים

17

416

353

21

425

36

סה”כ עוזבים

433

374

461

סה”כ שינוי

35

409

433

שיעור תחלופת
העובדים

+0.60%

+7%

+6.50%

באגד עובדים צעירים לצד עובדים ותיקים בעלי ניסיון .להלן פילוח
גילאי העובדים בשנים :2010-2012

גיל

2010

%

2011

%

2012

%

צעיר
מ30-

289

5%

599

9%

692

10%

30-50

2,786

44%

3,145

48%

3,381

48%

+50

3,151

51%

2,846

43%

2,968

42%

סה”כ

6,226

6,590

10.4%
7.8%

12.8%

13.0%

11.5%

6.7%

מעל  15שנים

מעל  15שנים

4,160

3,891

3,900

10-14

585

508

548

5-9

670

576

547

עד  4שנים

811

1,615

2,046

סה”כ

6,226

6,590

7,041

מהגרף מעלה עולה כי בשנים  2010-2012יש מגמת הצערת עובדי אגד
בשל שיעור המצטרפים גבוה ועובדים שמגיעים לגיל הפרישה ועוזבים
את אגד.

עבודה משותפת כקואופרטיב :כשכולם הם העובדים,
המנהלים והבעלים

0.7%
-1.2%
-6.2%

שנה

2010

2011

2012

6.2%

4.1%

שנה

 10-14שנים

 5-9שנים

עד  4שנים

אגד פועלת לשמר את עובדיה ועובדותיה ,במקביל למגמה של הצערת
העובדים .להלן פילוח ותק העובדים בשנים :2010-2012

20.7%

-7.2%

8% 8% 9%

8% 9% 11%

13%

ותק העובדים בארגון

שיעור תחלופת עובדים

-5.0%

25%

29%

7,041

נושא התחלופה נמדד ומניתוח של היקף העוזבים והמצטרפים במהלך
שלוש השנים האחרונות ,ניתן לראות מגמה חיובית ,המעידה על עלייה
בשיעור המצטרפים לאגד (הן גברים והן נשים) זאת ביחס לשיעורי
עזיבה קבועים יחסית ,בשנים אלו .בגרף ניתן לראות את שיעורי תחלופת
העובדים בשנים :2010-2012

-3.8%

55%

-6.0%

-6.8%

-9.2%

2010

2012

2011

מגדר נשים

גברים

נשים

גברים

נשים

גברים

מצטרפים

3.8%

7.8%

10.4%

12.8%

20.7%

13.0%

עוזבים

-5%

-7.2%

-6.2%

-6.0%

-9.2%

-6.8

שיעור תחלופה

-1.2%

0.7%

4.1%

6.7%

11.5%

6.2%

התאגדות אגד כקואופרטיב מאפשרת לחברי אגד לבחור ולהשפיע על
הגופים המנהלים את אגד .מאחר ורובם המוחלט של המנהלים באגד
עובדים גם כנהגי אוטובוס ,קיימת הקשבה והבנה לצורכי העובדים
בדרגים השונים ולדרג הניהולי חיבור בלתי אמצעי לנהגים בסניפים.
כ 1,900-מעובדי אגד הם חברי קואופרטיב המשפיעים באמצעות זכות
הבחירה המוקנית להם ,אחת ל 4 -שנים ,על הרכב ההנהלה ועל איוש
תפקידי מנהלי מחלקות מקצועיות באגפי התפעול האזוריים .התחלופה
בתפקידי הניהול ,והעובדה שהמנהל של היום עשוי לחזור למשרת נהג
מהשורה ,תורמת למערכת יחסים מיוחדת באגד ולקשב רב של ההנהלה
לצורכי העובדים.

מכונאי רכב בעת עבודתו במוסך

2010
2011
2012
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ועד עובדים
אגד הינה אחת משתי מפעילות התחבורה (בנוסף לחברת “דן”) בישראל,
שלעובדיה קיים ועד המייצג .הנהלת אגד פועלת בשיתוף פעולה מלא
עם ועד העובדים וביחד הם שומרים על זכויות העובדים המעוגנות
במסגרת ההסכמים הקיימים .הועד דואג שכל הסוגיות הקשורות לזכויות
של העובדים מטופלות באופן שוטף ,והוא בעל כלים וגישה חופשית אל
הנהלת אגד.
אגד מאמינה שבעולם המודרני רווי השינויים התכופים הנובעים מכוחם
של רגולציות ומגמות משתנות בכלכלה העולמית ,יש חשיבות רבה
לקיומו של שיח שוטף בין העובדים וההנהלה .דיאלוג ושיתוף הפעולה
בין הועד להנהלה ,משפר את השרידות והיציבות של הארגון ומאפשר
טיפול רציף בזכויות ורווחת עובדי אגד.
פעילות ועד העובדים מבוססת על מספר עקרונות:
•קשר ישיר ושוטף בין הועד להנהלה
דיאלוג ישיר ורציף בנושאים ברמת הפרט ,ברמת הועדים האזוריים
וברמה הכלל ארגונית .הועדים פועלים באמצעות העברת ידע
ועדכונים שוטפים הדדיים ותוך שימוש בכלי מידע יעודיים .הממשק
בין הוועד להנהלה מבוסס על הידברות וחיפוש פתרונות משותפים
ועל עקרון של “דלת פתוחה” המאפשר לוועד הארצי גישה שוטפת
להנהלה.
•מקצוענות וכלי מידע
בעולם העבודה המודרני ישנה חשיבות הולכת וגדלה להסכמים,
חוקים ותקנות של תנאי העסקה וזכויות עובדים .הועד פועל
בהתבסס על ידע מקצועי מעודכן ומסתייע ביועצים ומומחי תוכן
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ספציפיים ,אם נדרש .הועד מפיק דוחות ממוחשבים ומנתח מידע
באופן שוטף ,ופועל מתוך עקרון של מתן פתרונות ומניעת מאבקי
כוח מיותרים .הועד רואה בידע מקור כוח בניהול משא ומתן ושואב
את כוחו מתקשורת פנים ארגונית ואחדות ציבור עובדי אגד.
•שמירה על הסביבה
ועד העובדים לוקח חלק במאמצי אגד לחסכון בצריכת האנרגיה
ולהפחתת ההשפעה של פעילותה על הסביבה .הדבר מתבטא
בהירתמות הועד להשפיע על שינוי הרגלי הנהיגה ,שיתוף הפעולה
בתהליכי המדידה של צריכת סולר ,עידוד נהיגה חסכונית ,ומעבר
לתקשור פנים ארגוני באמצעים דיגיטליים שמסייעים להפחתת
צריכת הנייר.

לבוא לקראת העובדים מבחינת היקף המשרה ,פיצול המשרה ומשמרות
מועדפות .עובדי אגד זכאים לימי חופשה ,מחלה והבראה כמקובל בחוק.

הטבות גם למשפחות העובדים
אגד משתתפת גם בשמחות המשפחתיות של עובדיה באמצעות הענקת
מתנות באירועים חשובים בחיי העובד כגון:
•הרחבת המעגל המשפחתי
•עליית הילד/ה לכיתה א’
•בעת בר/בת המצווה
•לרגל הגיוס לצה”ל
•לרגל  25שנות עבודה

שכר והטבות לעובדים
שכר ותנאים הוגנים
אגד מקפידה על תשלום שכר הוגן לחבריה .רמת השכר ההתחלתית
באגד גבוהה ב 14%-משכר המינימום (למשרה מלאה כולל תוספות
קבועות) .לכלל העובדים נפתחת קרן פנסיה עם קבלתם לעבודה ,קרן
השתלמות עם קבלת קביעות ( 3שנים ע”פ ההסכם הקיבוצי) .העובדים
גם זכאים לפרמיות ולשכר עידוד בכפוף לעיסוקם ובהתאם לביצועיהם
המקצועיים.
בנוסף ,עובדי אגד זכאים לביגוד מלא ולשלוש ארוחות יומיות במחיר
מסובסד ולשי בחגים .שווי השי לחברי ועובדי אגד הקבועים ,כפול
משווי השי של העובדים השכירים ,הזמניים והארעיים .באגד מדיניות

•לרגל פרישה לגמלאות
בנוסף ,ילדי עובדי אגד נהנים ממחיר מוזל לקייטנות אגד הפועלות מדי
קיץ .כמו כן ,בני משפחה של עובדי אגד שלהם ותק של חצי שנה לפחות,
זכאים לנסיעות חינם בכל קווי התחבורה הציבורית של אגד.

הטבות גם לגמלאי אגד
רבים מהעובדים שומרים על קשר עם אגד גם אחרי צאתם לפנסיה,
וחברים ב 12-מועדוני גמלאי אגד הפרושים ברחבי הארץ .הפעילות
במועדון כוללות טיולים ,הרצאות ,חוגים הופעות ,מסיבות ואירועים
חברתיים .אגד מממנת את עלות תפעול המועדונים ואף מקצה
לפעילותם  2,000נסיעות אוטובוסים בשנה.

משפחת אגד:
השקעה ברווחתו ובריאותו של כל עובד

הכלים השונים שמפעילה
מזכירות אגד באמצעות
מחלקת התרבות והרווחה
כוללים בין היתר :מתנות
לחג ,מתנות אישיות לימי
הולדת ,מתנות תמרוץ,
מענקים ,פעילויות גיבוש,
ימי כיף ,מסיבות ,טיולים,
הרצאות העשרה ,פעילויות
תרבות ,פעילויות למשפחת
העובד ועוד

החשיבות העצומה של המשאב האנושי בהצלחת ארגונים ככלל ושל אגד
בפרט ,הובילה להתפתחותם של תהליכים ארגוניים רבים אשר נועדו
לטפח ולפתח את הקשר של העובד ובני משפחתו ,עם אגד ,ולהעניק
להם הטבות שונות שמשפרות את רווחתם.
אסטרטגיית הרווחה של ארגון נגזרת מתוך תפיסת עולם הגורסת
כי למשאב האנושי תפקיד מרכזי בהצלחת הארגון .הכלים השונים
שמפעילה מזכירות אגד באמצעות מחלקת התרבות והרווחה כוללים בין
היתר :מתנות לחג ,מתנות אישיות לימי הולדת ,מתנות תמרוץ ,מענקים,
פעילויות גיבוש ,ימי כיף ,מסיבות ,טיולים ,הרצאות העשרה ,פעילויות
תרבות ,פעילויות למשפחת העובד ועוד.
כלים אלה הם אמצעי שהוכיח את עצמו כתורם לחיזוק הקשר בין אגד
לעובדיה ובני משפחותיהם ,בין העובד למנהליו לחבריו עבודה ,ומסייע
ליצירת שביעות רצון וגאוות יחידה.
ההטבות שמעניקה אגד לעובדיה נחלקות לשלוש קבוצות :פעילויות
תרבות ורווחה ,פעילויות ספורט ופעילויות קיץ.

מכונאים בעבודתם

גימלאים של אגד שהגיעו לגבורות

רבים מהעובדים שומרים
על קשר עם אגד גם אחרי
צאתם לפנסיה ,וחברים
ב 12-מועדוני גמלאי אגד
הפרושים ברחבי הארץ.
הפעילות במועדון כוללות
טיולים ,הרצאות ,חוגים
הופעות ,מסיבות ואירועים
חברתיים
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פעילויות תרבות ורווחה

פעילויות ספורט

• 35ועדות תרבות סניפיות  -פועלות בכל רחבי הארץ ודואגות
לאירגון והכנת אירועים לרווחת העובדים (ימי גבר ,ימי רעייה,
נשפים סניפיים ,ימי משפחה ,סופי שבוע ועוד) .במסגרת אירועים אלו
תומכת אגד כספית בועדות אלו ,בשיתוף מימון עצמי של העובדים.
כמו כן ,אגד מסייעת במידת הצורך בהתקשרות של הועדות התרבות
עם ספקים לצורך פעילות זו.

•ליגה ספורטיבית למקומות עבודה  -אגד דואגת לניהול ורישום
של השחקנים לליגות במרחבים ,מינוי מנהלי קבוצות ומאמנים ,זימון
שחקנים למשחקים ,טיפול באישור כרטיסי העבודה לשחקנים ,מתן
שירות לשחקנים בנושא תביעות בקשר לפעילות הספורטיבית,
חלוקת ביגוד וציוד ספורט לשחקנים וניהול מחסן ציוד הספורט.
בליגה למקומות עבודה משתתפים  260ספורטאי אגד מכל רחבי
הארץ.

•מכירת תווי קנייה  -שיווק ומכירת תווי קניה מוזלים למשפחת אגד.

•בדיקות ארגונומטריות לשחקנים במסגרת הליגה  -משלוח
השחקנים בתיאום עם המדור הרפואי באגד לביצוע בדיקות
המתחייבות מכוח חוק הספורט .קבלת ממצאי הבדיקות ואישור
פעילותם של השחקנים בפעילויות בליגה ,חתימה על הסכמים עם
מכוני הבדיקה ,וכן כל פעילות שוטפת אחרת הקשורה בכך.

•תרבות הפנאי ומבצעי מכירות  -השגת תנאים מיוחדים ברכישת
מגוון רחב של מוצרי צריכה ואירועי תרבות ופנאי ,מתוך מגמה
להגדיל את ניצולת ההכנסה הפנויה של משפחת אגד ושיפור
איכות ורמת החיים .פרסום המבצעים לעובדים נעשה באמצעות
עלונים ,לוחות המודעות במתקני האגודה ,באתר האינטרנט ובדואר
האלקטרוני.

•ניהול חדרי הכושר של אגד  -ניהול והפעלה שוטפת של  3חדרי
כושר באגודה הממוקמים בחיפה ,בתחנה המרכזית בת”א ובירושלים.
אגד דואגת למינוי המאמנים ,תחזוקת חדרי הכושר ומתן דיווח שוטף
על פעילותם .זאת תוך רכישת ציוד לחדרי הכושר ותיקון הציוד
הקיים ,תשלום שכר המאמנים הפועלים בחדרי הכושר ובחוגי
הספורט.

•מועדון ישראכרט אגד  -ניהול מועדון משותף לאגד ולקבוצת
ישראכרט ,המיועד לעובדי וגמלאי אגד ,בני ובנות זוגם ובני
משפחותיהם ולקוחות כל הבנקים בישראל .החברות במועדון היא
באמצעות כרטיס האשראי הייחודי “ישראכרט – תרבות ורווחה אגד”
הנושא את סמל המועדון .מעבר להיותו כרטיס אשראי לכל דבר,
מקבלים משתמשי הכרטיס הנחות מיוחדות והטבות ,במגוון רחב
של בתי עסק ורשתות מובילות ,מסעדות ,בתי קפה ,נופש ,תיירות,
אטרקציות ועוד ,במעמד חיוב הכרטיס.
•מכירת כרטיסים ומנויים  -מכירת כרטיסים מוזלים לאירועים,
הצגות ומופעים ,אתרי בילוי ופארקים ,תיאטראות תזמורות ואופרות.
•אתר תרבות ואתר הנצחה  -אתר תרבות ורווחה ואתר ההנצחה
לחברי אגד ועובדיה.
•חוגי משוטטים  -אגד מפעילה  130חוגי משוטטים ברחבי הארץ,
בהם משתתפים עובדי אגד וגמלאיה .אגד דואגת להפקת תעודות
נסיעה (ויזות) ,תשלום למורי דרך ,תיאומי אירוח שונים כולל בתי
מלון ,אכסניות נוער וכניסה לאתרים ,ומארגנת אחת לשנה ,מפגש
ארצי של כל חוגי המשוטטים.
•אירוע דור יוצא  -אירוע שנתי לכל חברי אגד ועובדיה שפרשו
לגמלאות בשנה החולפת.
•אירוע בר/בת מצווה  -הפקת ועריכת אירוע שנתי לכל ילדי עובדי
אגד שהגיעו לגיל בר/בת מצווה בשנה החולפת.
•מועדון “מגיע” – מועדון ההטבות לעובדי אגד שמנוהל ע”י מחלקת
התרבות של אגד .המועדון מציע מגוון הטבות לעובדים דוגמת:
הטבות ברכישת מוצרי חשמל ,כרטיסי כניסה למופעים ואתרים ועוד’.

מחויבות לבריאות וקידום אורח חיים בריא
כחלק ממחויבותה של אגד לבריאות עובדיה היא מספקת ביטוחי
שיניים ,בדיקות תקופתיות בתדירות של אחת לשנתיים ,ומחזיקה צוות
רפואי העומד לרשות העובדים ,הכולל רופא ,עובד סוציאלי תעסוקתי
ופסיכולוג קליני .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.

פעילות חוגי משוטטים

•ספורטיאדה  /מחוזיאדה – לקראת אירועי הספורטיאדה
והמחוזיאדה מתאמנים רבים מעובדי אגד לאורך השנה:
בספורטיאדה השתתפו  64עובדי אגד ,במחוזיאדה צפון השתתפו
 60עובדי אגד ובמחוזיאדה ירושלים  50 -עובדי אגד .אגד דואגת
לרישום הספורטאים מטעם אגד למשחקי המחוזיאדה והספורטיאדה,
ארגונם ב 5-קבוצות ,טיפול בתשלומים לספקים נותני השירות
לרבות רכישת ציוד ספורט והלבשה בהתאם להוראות האגודה,
ולתקציב וניהול שוטף של כל הפעילות.
•ניהול חוגי ספורט  -ניהול שוטף של חוגי ספורט באזורים השונים
לחברים ,לעובדים ולגמלאים.
•מינויים למועדוני ספורט וחדרי כושר  -ניהול ההתקשרות עם
מפעילי מועדוני ספורט וחדרי כושר לקבלת מחירים אטרקטיביים
לחברי אגד ועובדיה ,פרסום ושיווק ההסכמים ,הפניות לרישום
וטיפול מול מחלקת השכר להחזר תשלומים בימי הבראה.
•שכירת אולמות ומגרשים  -לצורך קיום ותפעול של חוגי ספורט
והפעילויות של הליגה ,עריכת חוזים ,מעקב אחר התשלום החודשי,
בהתאם לנהלים והחלטות מזכירות האגודה.
תקציב פעילויות הספורט באגודה לשנת :2012

הפעילות

עלות

ליגה למקומות עבודה

₪ 151,510

בדיקות ארגונומטריות

₪ 33,280

ציוד ספורט

₪ 89,996

ספורטיאדה  /מחוזיאדה

₪ 181,500

סך ההשקעה בפעילות ספורט של האגודה

₪ 456,286

בדיקות רפואיות שנתיות
לעובדים – מבוצעות בכל
שנה באופן מקיף במכונים
חיצוניים עבור עובדים
וחברים מעל גיל  .35כל
עובד זכאי לבדיקה אחת
לשנתיים .בשנים 2012
–  2011נערכו כ2,200-
בדיקות
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אירועי קיץ לילדים ונוער
“אגד תרבות ,רווחה קייט ונופש” מארגנת ומתפעלת זה שנים רבות
בעבור ילדיהם של עובדי וגמלאי אגד ,אירועי קיץ ,טיולים ,מחנות נופש,
פנימיות וקייטנות הנחשבות לאיכותיות במיוחד .בשנים האחרונות
בעקבות פתיחת הפעילויות גם לילדים ובני נוער שאינם ממשפחת אגד,
הצטרפו אלפי ילדים של נוסעי אגד והשתתפו בקייטנות הקיץ שמפעילה
אגד.
לכל שכבת גיל מתכננת אגד פעילות שונה ובעלת אופי מתאים:
•קייטנות חצי יום  -בכל רחבי הארץ ומיועדות לילדים העולים לגן
חובה עד כיתה ז’.
•“נופש אגדי”  -מושג חדש של חופשה לבני הנוער 5 :לילות ו 6-ימים
של אירוח מלא ,בסגנון הכול כלול .פעילות אתגרית רבה ומגוונת
מיועד לילדים העולים לכיתות :ז’ ,ח’  ,ט’  ,ו-י’.
•טיול חוצה ישראל  -טיול המיועד לבני נוער העולים לכיתות יא’,
יב’ ,ומתגייסים לצה”ל .הטיול נמשך  8ימים ( 7לילות) ומקיף את ארץ
ישראל באופן אקטיבי מהיבטים שונים :יהדות ,היסטוריה ,גיאוגרפיה,
ארכיאולוגיה ,והחי וצומח.

בטיחות ובריאות תעסוקתית של העובדים
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במסגרת השאיפה של אגד
לטפח את ההון האנושי,
בכוונתה לשלוח את השדרה
הניהולית של החברה
(בעלי תפקידים ניהוליים
ומנהלי הסניפים) לתוכנית
הלימודים לתואר הראשון
בניהול תחבורה .תוכנית זו
היא הראשונה מסוג בארץ
וצפויה לצאת לדרך במהלך
שנת 2013

•בדיקות רפואיות שנתיות לעובדים – מבוצעות בכל שנה באופן
מקיף במכונים חיצוניים עבור חברי אגד ועובדים מעל גיל  .35כל
עובד זכאי לבדיקה אחת לשנתיים .בשנים  2011 – 2012נערכו
כ 2,200-בדיקות .בשנים  2011/2012לא היו באגד תכניות הכשרה
לעובדים ,משפחותיהם ו/או לקהילה בנושא מניעת מחלות קשות

ועדות בטיחות ארגוניות
עובדי אגד שותפים לועדות בטיחות משקיות בהן חברים גם נציגי
ההנהלה ביחס של  .50%-50%נושא בטיחות וגהות כלול בהסכמים עם
ועד העובדים .הטבלה המוצגת מטה מציגה את מספר תאונות העבודה
ומניין ימי ההיעדרות בכל שנה ,ביחס לכמות העובדים באגד בכל שנה.

מספר התאונות באגד

2011

2012

מספר עובדים

6,590

7,041

מספר תאונות עבודה

460

508

תאונות לעובד

7.43%

7.21%

סך ימי היעדרות

15,408

15,021

ימי היעדרות לעובד

2.34

2.13

במקביל לטיפול בנושא הבטיחות באוטובוסי החברה ,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  -ההדרכות בנושא בטיחות
במתקני אגד מבוצעות באמצעות גופים מוסמכים ,כגון המוסד
לבטיחות וגהות“ ,כרמל בטיחות” ,הנדסה בגובה ואחרים.
•אספקת ציוד מגן אישי מתאים  -ציוד המגן הדרוש לעבודה אופיין
ונקבעו סטנדרטים מקצועיים לכל פריט .רשימת הציוד מתעדכנת
באופן שוטף .באגד הוגדרו נוהל ודרכי אכיפה מפורטים לגבי
השימוש בציוד מגן .באמצעות הדרכות העובדים מיודעים בנוהלי
הבטיחות.
•מיפויי רעש במוסכים  -במתקנים המשקיים של האגודה אפשר
לזהות את מוקדי הרעש ולהפחית מעוצמת הרעש שהם מייצרים,
באמצעות מתן פתרונות טכניים כגון מחיצות אקוסטיות ורכישת
כלי עבודה שקטים יותר .העובדים מקבלים ציוד מגן אישי להפחתת
עוצמת הרעש ,הם עוברים הדרכות מתאימות ונמצאים במעקב רפואי
שוטף ,בין השאר ,במעבדה מוסמכת לרעש של אגד ,שהוקמה בשנת
 ,1995והוסמכה בשנת  2009על ידי הרשות להסמכת מעבדות ,לפי
דרישות משרד התמ”ת.
•ניטור סביבתי במוסכים  -במהלך השנים  2011-2012בוצע ניטור
סביבתי על ידי מעבדת אקוטסט ,במוסכים בהם עובדים בצבע
וממיסים אורגניים .תוצאות הבדיקה היו תקינות.
•טיפול בתאונות עבודה  -כל תאונה מדווחת למחלקת הבטיחות,
נרשמת ומבוצע בירור נסיבותיה.
•טיפול במפגעי בטיחות  -ביקורות שוטפות נערכות בכל מתקני
האגודה .כל מפגע מאותר ,מדווח ומטופל כראוי.
דוד דרסו ,מכונאי דיזל

עמ’ 39

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

קידום נשים באגד
מאחר ואחוז הנשים באגד עומד על  5%בשנת  2011ו 6%-בשנת 2012
גובשה מסגרת עבודה ארגונית שמטרתה לעודד גיוס נשים להצטרף
לעבודה באגד כנהגות ,במשרה המיועדת גם לאמהות .בשנת  2011נעשה
מאמץ מיוחד ,בסיוע מכון לייעוץ ארגוני ,לגייס נהגות לעבודה בחברה.
מתוך  26נשים שהתחילו את תהליך ההכשרה כנהגות בשנת ,2011
נקלטו  10נשים לעבודה באגד .כדי להגדיל את הקליטה הוקמה
בדצמבר  2012מסגרת בה מלוות נהגות ותיקות את המצטרפות
החדשות.
אגד עושה מאמצים לשמר את הנשים בארגון ומאפשרת משרות אם.
ואכן ,כל עובדות אגד שיצאו לחופשת לידה בשנים  ,2010-2011חזרו
לאותה המשרה לאחר חופשת הלידה ( 5בשנת  14 ,2010בשנת 2011
ו 10 -בשנת  .)2012באגד אין הבדל ברמות השכר בין גברים לנשים
בתפקידים זהים .עם זאת ,בשנים  2011ו  2012לא היו נשים בהנהלה
הבכירה .מבין מקבלי משכורות העשירון העליון באגד בשנת ,2012
 1.5%הן נשים.

עמ’ 40

פרק  3מחויבות כלפי העובדים

פרק  3מחויבות כלפי העובדים

•שמירת זכויות עובדי קבלן  -אגד מעסיקה משרד עו”ד לבקרה
ובדיקה שוטפת של זכויות העובדים בחברות של ספקיה .התוצאות
מדווחות ,אחת לרבעון ,למנהל חטיבת משאבי אנוש ומטופלות על
ידיו באופן אישי ,ככל שיש צורך בכך.

פיתוח עובדים והכשרות המשך
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:

•העסקת ילדים – אגד מעסיקה בני נוער מעל גיל  16כחניכים במשק
וכמדריכים בקייטנות הקיץ ,בהתאם לחוק העסקת בני נוער.

קהל היעד

הכשרות וליווי

נהגים חדשים

לווי על ידי נהג חונך

•מניעת העסקה כפויה  -אגד אינה מטילה סנקציות על עובדים
המבקשים לסיים עבודתם.

כלל נהגי החברה

השתתפות במפגשים בסניפים הכשרות ,הסמכות
ורענונים בבית הספר לנהיגה של אגד.

עובדי משק

השתלמויות וקורסים מקצועיים בתחומי המרכב,
חשמל ומכונאות .השתלמויות במוסכי יצרניות
האוטובוסים בחו”ל על ידי אנשי מקצוע מובילים
בעולם.

•הדרכה בנושא זכויות אדם לעובדים – מערך ההדרכות באגד
מקפיד על קיום קבוע של סדנה לעובדים במסגרת יום השירות.
במהלכו ,עוברים מעל  5,000עובדי אגד סדנה בנושא זכויות
אדם ,ומניעת הטרדות מיניות .אגד דורשת גם מחברות כח האדם
המועסקות על ידה לעמוד בדרישות החוק ,בנושא זכויות אדם .אגד
אינה מעבירה הדרכות בנושא למאבטחים המועסקים על ידי חברות
כח האדם והנושא הינו באחריותן.

עובדי פניות
הציבור

הכשרות בתחום תודעת השירות

מטה ומשרדים

הכשרות בתחום מחשוב ,שיווק ,וניהול

עזיבה של עובדים ופרישה לגמלאות

נציין כי אגד מספקת את אותו מספר שעות הדרכה לעובדים ועובדות
בתפקיד זהה .כיום ,אין באגד מנגנון מותווה להערכת העובדים בארגון
במסגרת תהליך סדור למשוב לעובדים.
להלן פירוט סך שעות הדרכת עובדים בתקופת הדיווח:

2010

2011

2012

סך שעות הדרכת עובדים

152,163

189,464

160,515

מספר עובדים אגד בשנה זו

6,226

6,590

7,041

ממוצע שעות הדרכה לעובד

24.4

28.8

22.8

דרור עצמון ,נהג אגד בסניף ראשון לציון

אגד עושה מאמץ להימנע מהליך של פיטורין ,אך במידה והדבר מחויב
לאור שינוי ארגוני צפוי ,אגד מקפידה על מתן התראה לעובד כפי
שהחוק מחייב .אגד מקפידה לעמוד מאחורי התחייבויותיה לעובדיה
הפורשים בגין תוכניות פרישה ותגמול עובדים ,ואלו מכוסות במלואן על
ידי תוכניות הפנסיה של העובדים.

הידעת

?

עובדי אגד מטיילים
ברחבי הארץ
אגד מפעילה  130חוגי משוטטים המטיילים
ברחבי ישראל .בחוגים חברים עובדי וגמלאי
אגד ובני משפחותיהם .החוגים פועלים על-פי
תכנית חצי שנתית הכוללת עד  12טיולים בשנה,
ו 3-הרצאות בנושא ידיעת הארץ .אגד מממנת,
באמצעות מחלקות התרבות והספורט האזוריות,
 50%מעלות ההדרכה .לחוגי המשוטטים תרומה
להעמקת אהבת וידיעת הארץ ולחיזוק החברות
במשפחת אגד.

אגד דורשת גם מחברות כח
האדם המועסקות על ידה,
לעמוד בדרישות החוק,
בנושא זכויות אדם.

באגד ישנן הדרכות בתחומים מגוונים וביניהן השתלמויות מורי נהיגה,
מעורבות בקהילה ,מתן שירות ,תנועה ,קייטנות ,בטיחות ,שיווק ,רווחה,
ניהול ,נהיגה ,פעילות אזורית ,לוגיסטיקה ,משק ,ופיתוח ארגוני.
במסגרת השאיפה של אגד לטפח את ההון האנושי ,בכוונתה לשלוח את
השדרה הניהולית של אגד (בעלי תפקידים ניהוליים ומנהלי הסניפים)
לתוכנית הלימודים לתואר הראשון בניהול תחבורה .תוכנית זו היא
הראשונה מסוג בארץ ותצא לדרך במהלך שנת .2013

שמירת זכויות אדם
אגד מקפידה על שמירת זכויות עובדיה ,במספר תחומים:
•מניעת אפליה – הקפדה על מתן תנאים זהים לגברים ונשים
הממלאים תפקיד דומה ,ועובדים באותו דרג .כמו כן ,כחלק
ממדיניותה של אגד לשוויון בין כלל עובדיה ,היא מקפידה על טיפול
סדור בתלונות בנושא .בשנים  2011ו 2012-לא התקבלו באגד
תלונות בנושא אפלית עובדים.
•שמירת חופש ההתאגדות – באגד פועל ועד עובדים השייך
להסתדרות ומייצג את העובדים מול ההנהלה.

עמ’ 41

כנס חוגי משוטטים של אגד

עמ’ 42

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

עמ’ 43

מחוייבות לסביבה

עמ’ 44

פרק  4מחויבות כלפי הסביבה

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 שבעה תחומים עיקרים:
•מחויבות להפחתת צריכת אנרגיה – בדגש על צמצום צרכני
האנרגיה העיקריים של הארגון :האוטובוסים .זאת באמצעות שילוב
של פתרונות טכנולוגים ,וחיבור הנהגים למהלך.
•מחויבות להפחתת זיהום האוויר והרעש מהאוטובוסים –
באמצעות ביצוע ביקורות תקופתיות ומענה סדור לתלונות נוסעים.
•מחויבות לצמצום צריכת המים וטיפול אחראי בפסולת ובשפכים
– באמצעות חסכון בצריכה ,שימוש אחראי ,ושימוש במגוון
טכנולוגיות לטיפול ומחזור הפסולת והשפכים.
•שיקום קרקעות ומגוון ביולוגי – אגד סוקרת את הזיהום במתקניה
ודואגת לשקם את הקרקע עפ"י תכנית שהוכנה ביוזמת אגד ובתיאום
מלא עם המשרד להגנת הסביבה .אגד פועלת לצמצום השפעתה על
המגוון הביולוגי בישראל ולכן ,אינה יוזמת הקמת תחנות מרכזיות,
מוסכים או מבנים אחרים בשטחים פתוחים ,אלא מאכלסת מבנים
קיימים באזורים מופרים.
•מחויבות לצמצום פסולת – באמצעות ניהול צריכת חומרים באגד,
מחזור חומרים וגיפור צמיגים ,מצמצמת אגד את כמות הפסולת.

פרק  4מחויבות כלפי הסביבה

אגד פועלת לצמצום צריכת
הסולר של האוטובוסים
באמצעות מערכות ניטור
העוקבת אחר צריכת הדלק,
הדרכות נהגים לנהיגה
חסכונית ולכיבוי המנוע בעת
עצירה ממושכת ,ובאמצעות
מתן תמריצים כלכליים,
לסניפים המצטיינים
בהפחתת צריכת הדלק.
בזכות פעולות החיסכון
בסולר שביצעה אגד ,נחסכו
כ 18-מיליון ליטר סולר
במהלך 2011-2012

צריכת דלק
צרכני הדלקים באגד הם האוטובוסים ,המונעים באמצעות סולר ,רכבי
אגד ,הצורכים בנזין ,המקלחות במתקני אגד ,המחוממות באמצעות סולר,
והקיטוריות -המשמשות לניקוי האוטובוסים והמופעלות בנפט.

צמצום צריכת הדלק
במסגרת הרפורמה בתחבורה הציבורית בגוש דן ומהלכים נוספים
לשיפור השירות בערים נוספות ,שונו חלק מקווי האוטובוסים ,הוגדלה
תדירות הנסיעות והקילומטרז' השנתי המצטבר של אוטובוסי אגד עלה.
בנוסף ,אגד המשיכה לחדש את צי האוטובוסים ברכבים מדגם יורו 5
העומדים בתקנים מחמירים של זיהום אויר ,להם צריכת דלק גבוהה
יותר משל אוטובוסים ישנים יותר .ההדרכות לנהיגה חסכונית אותן
עברו כל עובדי אגד וחיוב העובדים לדומם את המנועים בזמן עצירה,
סייעו לצמצם את צריכת הסולר של האוטובוסים .בנוסף ,כדי לצמצם
את צריכת הדלק של עובדי אגד בהגעתם לעבודה ,מפעילה אגד מערך
הסעות יומי ,המשרת את כלל עובדי אגד במתקניה השונים .היקף
השימוש בהסעות עובדים לא נמדד.

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

•ניהול המדרך הפחמני – אגד גאה על השתייכותה לקבוצה
מצומצמת של ארגונים בישראל המודדים ומנהלים את המדרך
הפחמני שלהם ואף מעבירים דיווחים באופן וולונטרי למשרד להגנת
הסביבה .ניהול המדרך מאפשר לאגד להשתפר ולהפחית את פליטות
גזי החממה של הארגון .על פעילות זו זוכה אגד מדי שנה( ,החל
משנת  )2010באות השר להגנת הסביבה.

כחלק ממחויבותה של אגד לצמצום צריכת האנרגיה ,היא פועלת
לצמצום הצריכה במתקניה (תחנות מרכזיות שבבעלותה ,מוסכים ,ובתי
אגד) .בשנת  2011ביצעה חברת גדיר הנדסה סקר אנרגיה עבור אגד.
בעקבות הסקר ,החלה אגד בהחלפת הנורות לחסכוניות.

•קידום תחבורה בת קיימא  -כמפעילת התחבורה הציבורית
הגדולה בישראל ,המסיעה מעל מיליון נוסעים מדי יום ,מייצרת אגד
אלטרנטיבה לרכבים הפרטיים ,ובכך מסייעת בהפחתת זיהום האוויר
וצריכת הדלק ,מצמצמת את פליטות גזי החממה בישראל ותורמת
לאיכות החיים והסביבה .עובדי אגד נהנים מהסעות לעבודה ומנסיעה
חופשית בקווי אגד כחלופה סביבתית לשימוש ברכב פרטי.

פירוט צריכת הדלקים באגד בשנים 2005-2012

ברק טבגו בעת תדלוק תוסף אוריאה

מהלכים לצמצום צריכת החשמל

אגד ממלאת אחר כלל החוקים והתקנות הסביבתיות ומקפידה על
הוראות הגופים האמונים על שמירת הסביבה.

שנה

צריכת אנרגיה

סולר להסקה

ההשפעה הסביבתית העיקרית של אגד נובעת מצריכת הסולר של
האוטובוסים .סולר כידוע הינו משאב מתכלה וצריכתו גורמת לזיהום
אוויר ולפליטת גזי חממה .אגד פועלת לצמצום צריכת הסולר של
האוטובוסים באמצעות מערכות ניטור העוקבת אחר צריכת הדלק,
הדרכות נהגים לנהיגה חסכונית ולכיבוי המנוע בעת עצירה ממושכת,
ובאמצעות מתן תמריצים כלכליים ,לסניפים המצטיינים בהפחתת צריכת
הדלק .בזכות פעולות החיסכון בסולר שביצעה אגד ,נחסכו כ 18-מיליון
ליטר סולר במהלך .2011-2012

נפט להסקה

גופי תאורה במתקני אגד הוחלפו לגופי תאורה הכוללים נורות
פלורסנט מסוג  T5החסכוניות בצריכת אנרגיה .בנוסף ,אגד
בוחנת מחקרים בתחום הנהיגה החסכונית ומודלים המתגמלים
נהגים על חסכון בדלק .באגד אין שימוש באנרגיה מתחדשת.
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יחידות

אלפי
ליטרים

סולר לתחבורה
בנזין לרכבים פרטיים

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

303

317

337

347

272

245

269

285

110

111

116

116

82

77

52

34

128,150

128,099

128,900

126,434

124,234

124,966

124,405

125,603

591

682

745

950

829

885

884

933

פירוט צריכת החשמל בשנים :2005-2012
שנה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

צריכת חשמל
kW*h/year

24,463,849

26,766,024

33,619,992

32,398,694

31,993,780

32,155,435

30,749,710

33,806,452
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צמצום זיהום אויר

פליטות מזהמים

פליטות תחמוצות חנקן ( )NOXמאוטובוסי אגד

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

פליטות המזהמים מאוטובוסי אגד בשנים  2010-2012חושבו על
בסיס המקדמים המקובלים במשרד להגנת הסביבה (מקדמי פליטת
מזהמים מכלי רכב לפי תקן יורו ,בהתבסס על מצאי כלי רכב .)2009
בהתאם לכך ,נתוני שנת  2010בדוח זה עודכנו ויהוו את שנת הבסיס
לשם השוואת נתונים עתידיים.

בין השנים  2010ו 2012 -חלה ירידה של  8%בפליטות תחמוצות החנקן
מאוטובוסי אגד.

מאוטובוסי אגד נפלטים  4סוגי מזהמים עיקריים:

המזהמים שנמדדו ( )CO,PM,HC,NOXהם בעלי השפעה על בריאות
הציבור .במסגרת מאמציה של אגד להפחית את השפעותיה הסביבתיות
ובהתאם לדרישות החוק ,ניתן לראות מגמת הפחתה עקבית מצטברת
של  ,8%-16%בהתאמה ,בכל אחד מן המזהמים הללו .בכדי להציג את
משמעות ההפחתה עבור הציבור ,נתונים אלו מוצגים גם במונחי חיסכון
בעלויות חיצוניות למשק ,הנובעות מפגיעה פוטנציאלית בבריאות
הציבור.

•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.

1,316

פליטות חלקיקים ( )PMמאוטובוסי אגד
בין השנים  2010ו 2012 -חלה ירידה של  16%בפליטות חלקיקים
מאוטובוסי אגד.
העלות החיצונית הנחסכת למשק כתוצאה מירידה זו עומדת על
.₪ 644,817

העלות החיצונית הנחסכת למשק כתוצאה מירידה זו עומדת על
.₪ 208,686

2011

28.5

מהנתונים עולה כי בשנים  2010-2012נמשכה מגמת צמצום הפליטות
של המזהמים השונים .ההפחתה בפליטות מזהמים בין השנים 2010-
 ,2012הנובעת משדרוג צי האוטובוסים ,הביאה לחיסכון כולל של
 ₪ 9,111,300בעלויות חיצוניות למשק.

2010

25.3

2011

24.0

2010

62.2

2011

56.0
52.5

4,807,221

4,817,330

4,874,298

4,787,083

4,697,071

4,725,176

4,699,482

4,755,785

2008

2009

2010

2011

2012

שנה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

צריכת חשמל

88,070

96,358

121,032

116,635

115,178

115,760

110,699

121,703

בנזין רכב פרטי

20,001

23,106

25,221

32,165

28,076

29,966

29,936

31,579

נפט להסקה

4,197

4,231

4,431

4,445

3,130

2,947

2,011

1,314

סולר להסקה

11,081

11,604

12,305

12,673

9,935

8,963

9,833

10,399

סולר תחבורה

468,387

468,203

471,130

462,116

454,075

456,754

454,700

459,079

ההפחתה בפליטות מזהמים בין
השנים  ,2010-2012הנובעת
משדרוג צי האוטובוסים ,הביאה
לחיסכון כולל של

9,111,300
בעלויות חיצוניות למשק.

אוטובוס שפולט פחות מזהמים מדגמים ישנים

₪

2012

פליטות פחמן חד חמצני ( )COמאוטובוסי אגד (טון בשנה)

259

2010

240

2011

228

צריכת חשמל
בנזין רכב פרטי
נפט להסקה
סולר להסקה
סולר תחבורה

2012

פליטות פחמימנים ( )HCמאוטובוסי אגד (טון בשנה)

בין השנים  2010ו 2012 -חלה ירידה של  12%בפליטות פחמן חד
חמצני מאוטובוסי אגד.
העלות החיצונית הנחסכת למשק כתוצאה מירידה זו עומדת על
.₪ 31,819

2012

פליטות חלקיקים ( )PMמאוטובוסי אגד (טון בשנה)

פליטות פחמן חד חמצני ( )COמאוטובוסי אגד

הצריכה המצרפית של הדלקים (אנרגיה ישירה) באגד בשנים .2005-2012
פילוח שנתי של סך צריכת האנרגיה ()GJ

2005

1,392

2010

1,283

בין השנים  2010ו 2012 -חלה ירידה של  16%בפליטות פחמימנים
מאוטובוסי אגד.

פליטות אגזוזי האוטובוסים
נבדקות אחת לשנה באוטובוסים
שגילם פחות מ 7-שנים ואחת
לחצי שנה באוטובוסים מדגמים
ישנים יותר

•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.

2006

פליטות תחמוצות חנקן ( )NOXמאוטובוסי אגד (טון בשנה)

פליטות פחמימנים ( )HCמאוטובוסי אגד

•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 בממיסים
אורגניים .המקורות הטבעיים של הפחמימנים הם צמחייה ,שרפות
יער ופליטות ממאגרי דלק טבעיים.

2007

העלות החיצונית הנחסכת למשק כתוצאה מירידה זו עומדת על
.₪ 8,225,979
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שיעור פליטות ממוצע לאוטובוס (בטון לשנה)

מעקב אחר פליטות האגזוזים
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 .בתוצאות הטיפול
מעודכנים הפונים והגורמים הרלוונטיים באגד.

המדרך הפחמני של כלל פעילות אגד בישראל
בשנת  2010הצטרפה אגד למערך הדיווח הוולונטרי של פליטות גזי
החממה של המשרד להגנת הסביבה ,ואגד כוללת בדיווחיה את פליטות
אגד בכל אתריה בישראל( .לרבות פעילות חברות הבת ,שפעילותן אינה
מדווחות בדוח זה) .מאז ,מדווחת אגד מדי שנה למשרד להגנת הסביבה
על תוצאות המדרך הפחמני ,המורכב משני מכלולים של פליטות גזי
חממה (יחידות המדידה הן בשווה ערך טון פחמן דו חמצני – :)CO2eq
•מכלול  – 1פליטות גזי חממה הנגרמות בעיקר מצריכת אנרגיה
ישירה של אגד ,כמו שריפת דלקים על ידי רכבי אגד ושימוש בגזי
קירור.
•מכלול  - 2פליטות גזי חממה הנגרמות מצריכת אנרגיה עקיפה ,כמו
שימוש בחשמל מהרשת הארצית ,במתקני אגד.

0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
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פעילות אגד הובילה לפליטה של  961טון  CO2eqנוספים בשנת ,2012
כתוצאה משימוש במתקני שריפה נייחים .הגורם העיקרי של פליטות
פחמן דו חמצני באגד הם האוטובוסים של חברה שפולטים את הפחמן
לאוויר במהלך הנסיעות .העלייה בהיקף הפליטות של פחמן דו-חמצני
(של  )10%נובעת מהעלייה של  6%במספר הנסיעות של אגד בין השנים
( 2011-2012מ 6.62 -מיליון ל 7.02-מיליון).

3,316

צמצום המדרך הפחמני באגד מפליטות האוטובוסים
3,105

מס’
אוטובוסים

3,054

NOX
HC
CO
PM

2011

2010

כפי שהורחב בנושא האנרגיה לעיל ,אגד משקיעה משאבים רבים
בצמצום גזי החממה הנפלטים כתוצאה מצריכת הסולר של האוטובוסים.
זאת במסגרת המאמצים לצמצום הצריכה ,התקנת נורות חסכוניות
במתקני אגד והעמדת הסעות לעובדים.

פליטות טון  CO2מכלל אוטובוסי אגד (כולל חברות הבנות בישראל) בשנים : 2000-2012

2012

היקף מעקב וטיפול בתלונות על פליטות עשן
במהלך תקופת הדיווח

שנה

יח’ מידה

פליטות CO2

אלפי טון

אוטובוסים

CO2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

410

391

357

347

354

347

346

349

342

341

344

354

384

להלן פירוט פליטות הפחמן הדו חמצני באגד בשנים :2011-20121

יח' מידה

51

תהליך שדרוג האוטובוסים באגד בשנים :2010-2012

2011

2012

סולר לחימום

לא נמדד

870

נפט גולמי

לא נמדד

86

מכוניות נוסעים

2,015

2,126

אוטובוסים

354,057

384,582

אוטובוסים בעלי מנועים
עם תמיסת אוריאה

144

304

354,201

384,886

פליטות CH4

394

427

פליטות N20

5,828

6329

גזים מיוחדים

60,606

70,122

סה”כ מכלול 1

423,044

464,851

מכלול 2

22,534

26,588

500

סה”כ מכלול 1+2

445,578

491,439

0

סה”כ פדח אוטובוסים

 CO2eqטון

26
49

19

2

7

19
16

2010

מספר תלונות כולל
מספר תלונות
שנמצאו לא מוצדקות
מספר תלונות
שנמצאו מוצדקות

יורו 5
יורו 4
יורו 3
יורו 2
יורו 1
יורו  0וטרום יורו 0

3
2011

2012

4.500

מדרך פחמני מכלול  1+2אגד (בטון פד”ח)

4.000

26,588
70,122

3.500

22,534
60,606
362,437

3.000

393,768

חשמל
גזים מיוחדים
מתקני שריפה ניידים

2.500
2.000
1.500

2011

2012

1.000

2001 2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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הפחתת רעש
רעש שמקורו בכלי רכב אינו מביא לפגיעה במערכת השמיעה ,אך עלול
להוות מטרד המפריע לתפקוד היומיומי ולריכוז ולגרום להפרעות שינה.
עוצמת הרעש מכלי רכב תלויה בגורמים הבאים:
נפח התנועה  -ככל שגדל מספר כלי הרכב ,גדל מפלס הרעש.
סוג הרכבים  -משאיות ,אוטובוסים ואופנועים מגבירים את מפלס
הרעש.
מהירות התנועה – כאשר התנועה רציפה ,מפלס הרעש נמוך ואילו
כאשר התנועה אינה רציפה בשל עצירה לפני צומת או פסי האטה ,מפלס
הרעש גבוה יותר.
גם לגיל הרכב ולתחזוקתו השפעה על רמת הרעש .אוטובוסים יוצרים
יותר רעש מרכבים פרטיים בשל גודל המנוע והעצירות התכופות
הנדרשות מהם .בנוסף ,השימוש במזגנים תורם לעלייה במפלס הרעש
ולכן רוב האוטובוסים בארץ הם בעלי מפלסי רעש גבוהים יותר
ממקביליהם האירופאים.
מפלס הרעש בכל דגמי האוטובוסים בשירות אגד נבדק לפני עלייתם
לכביש ומאושרים רק אוטובוסים העומדים בתקן .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.
הרעש שמייצרים אוטובוסי אגד נבחן באופן תקופתי ,אוטובוס שחורג
מהתקנים ,מורד מהכביש ונשלח לטיפול במוסכי אגד.

ניהול צריכת חומרים באגד

מפלס הרעש בכל דגמי
האוטובוסים הנמצאים
בשירות אגד נבדק לפני
עלייתם לכביש ומאושרים רק
אוטובוסים העומדים בתקן.
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

טיפול בפסולת
אגד פועלת לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת במתקניה .שמני המנוע
והגיר והצמיגים הבלויים נשלחים למחזור ,חלק מהאוטובוסים נשלח
לגריטה וחלקם האחר נמכר .פסולת מסוכנת נשלחת להטמנה באתרים
יעודיים ומורשים .אגד אינה משנעת פסולת מחוץ או אל תוך ישראל.

טיפול בשמנים משומשים
במטרה לצמצם את הפסולת ,ממוחזרים שמן המנוע ושמן הגיר של
האוטובוסים ונמכרים לחברות מורשות.
בנוסף ,השמן לבישול ממטבחי אגד נאסף על ידי הקבלנים המפעילים
את המטבחים ונשלח למחזור .פעילות זו מבוקרת על ידי ממונה איכות
הסביבה באגד .כמות השמן לבישול הנאספת ,אינה נמדדת.

טיפול בצמיגים משומשים
פסולת צמיגים מהווה אתגר סביבתי מאחר והם בעלי נפח גדול ,עשויים
מחומרים עמידים שנשארים בסביבה לאורך זמן ומהווים פוטנציאל
לשריפות ולזיהומי 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 .המשקל
הכולל של הצמיגים שמוחזרו וגופרו בשנת  2011עלה על  1,304טון
ובשנת  2012מעל  1,335טון (לפי הערכה שמרנית של משקל  50ק"ג
לגלגל אוטובוס).

גיפור ומחזור צמיגים
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.

אגד מנהלת מעקב אחר צריכת החומרים השנתית ,במטרה להימנע
מאחזקת מלאי מיותר ולצמצם את הבלאי והפסולת למינימום .חלק
מהספקים ,מאפסנים במחסניהם את המלאי עבור אגד .החומרים
העיקריים שאגד צורכת הם שמן לאוטובוסים (שמן מנוע ,שמן גיר ,שמן
סרן אחורי ,שמן בלמים) ,נוזלי קירור ,אוריאה ,ברזל ,קרטונים ,דפים,
וניילון לשימוש משרדי.
ב 2011-צמצמה אגד את צריכת הנפט ששימש לניקוי רכיבי מנועי
האוטובוסים ,עקב מעבר לניקוי בחומר בטוח יותר לשימוש (אימפקט
 .)6מגמה זו נמשכה גם בשנת .2012

יח’ מידה

2010

2011

2012

שמן (מנוע וגיר)

אלפי ליטרים

393

371

366

נוזלי קירור

אלפי ליטרים

402

434

449

אוריאה

אלפי ליטרים

571

631

664

צמיגים בתהליך הגיפור

בחינת התאמת
הצמיג לתהליך
הגיפור

קילוף הצמיג
כמעט עד שכבת
הפלדה

העברת הצמיג
למחסן ועדכון
הנתונים

טיפול בנקבים
באמצעות דבק
וחומרי מילוי

בקרת איכות
לצמיג

הלחמת
סוליה והידוק

“בישול” הצמיג
ב 110-מעלות
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גריטה

צריכת מים

אגד פועלת לצמצם את כמות
הפסולת הנוצרת במתקניה.
שמני המנוע והגיר והצמיגים
הבלויים נשלחים למחזור,
האוטובוסים המושבתים לגריטה,
ופסולת מסוכנת להטמנה
באתרים ייעודיים ומורשים

האוטובוסים המושבתים ,אם כתוצאה מתאונה או בהתאם
לתוכנית ההצטיידות ברכבים חדשים ,נשלחים לגריטה.
צמיגים ,רכיבים שמישים ,או הניתנים לשיפוץ ,נשמרים
לשימוש עתידי .בסוף תהליך הפירוק ,הגרט נמכר כברזל.

טיפול בפסולת משרדית
פסולת הנייר המשרדית נאספת מבתי אגד בירושלים ,קש"ת ,חיפה
וממפעל היצור ומועברת למחזור .כ 2,700-טונרים נשלחים מדי שנה
למחזור .כ 5%-ממוצרי האלקטרוניקה ,מוחלפים מדי שנה וכ400 -
מכשירים נשלחים למחזור.

אגד אינה שואבת מים באופן עצמאי וספקי המים שלה הם 'מקורות'
ותאגידי המים המקומיים .רוב צריכת המים משמשת לשטיפת
האוטובוסים .כדי לצמצם את צריכת המים ,התקינה אגד במתקני שטיפת
הרכבים שבאתרי אגד ,מערכות למחזור מים :מי השטיפה מנוקזים
למערכת סינון וטיפול ,וב 70% -מהם נעשה שימוש חוזר .בזכות פעולות
החיסכון שנקטה אגד ,ולמרות הגידול במספר הרכבים נשמרה מגמת
הירידה בצריכת המים בשנים .2011-2012

טיפול בשפכים
אתרי אגד המשקיים מייצרים שפכים שמקורם בתשטיפי רצפה מאולמות
העבודה במוסכים ,מאזורי הסעדה לעובדים ומשימוש סניטרי .בשנת
 2010הכינה אגד תכנית הנדסית ורב שנתית לשדרוג תשתיות השפכים
במתקניה ברחבי הארץ .לתכנית הוקצו משאבים כספיים בתקציב ונקבע
מנגנון פיקוח קפדני וסיומה צפוי בדצמבר .2014

טיפול בפסולת מסוכנת
הפסולת המסוכנת של אגד ,הנוצרת כתוצאה מטיפולי תחזוקה במכלולי
האוטובוסים במפעל היצור של אגד בחולון ,מטופלת על פי התהליך
המתואר בתרשים .תהליך צמצום תשטיפי הפסולת המסוכנת במפעל
היצור של אגד.

במסגרת התכנית ,משוקמים משטחי תפעול ומותקנים מפרידי שמן
תקניים לרבות תאי דיגום לשפכים המטופלים טרם הזרמתם לביוב
העירוני .בנוסף דואגים באגד לוודא הפרדה מלאה בין הזרם הסניטרי
לזרם התעשייתי ושהחיבור ביניהם יעשה 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.

להלן היקף הפסולת המסוכנת המפונה לאתר מורשה ברמת חובב:
שנה

2007

2008

2009

2010

2011

2012

פינוי לרמת
חובב (טון)

90

96

69

68

116

134

מתקן לשטיפת אוטובוסים בו נעשה שימוש חוזר במים

טבלה המסכמת את היקף המחזור באגד בשנים :2005-2012
יח’ מידה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

צמיגים שגופרו

מס’ צמיגים

10,674

11,045

12,203

12,629

9,765

10,915

9,563

10,825

צמיגים למחזור

מס’ צמיגים

13,524

12,212

16,140

17,371

15,144

15,899

16,525

15,877

פסולת אלקטרונית

מס’ מכשירים

כ 400-בשנה (אין מדידה מדויקת)

טונרים

מס’ טונרים

כ( 2,700-אין מדידה מדויקת)

שמן משומש

אלפי ליטרים

461

487

473

401

402

387

365

443

ברזל לגריטה

טון

230

1,490

1,500

365

231

420

240

235

פילטרי שמן

ליטר

לא נמדד

96,120

95,220

תהליך צמצום תשטיפי הפסולת המסוכנת במפעל היצור של אגד
איסוף מכלולים מהמוסכים
למוסך הייצור

חומרים משומשים נאספים ונשלחים
לאתר פסולת רעילה ברמת חובב

91,440

הבוצה הנוצרת מיובשת ומועברת
לרמת חובב

פירוט כמויות מחזור ברזל בשנים :2005-2012
פסולת למחזור

יח’ מידה

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ברזל

טון

230

1,490

1,500

365

231

*420

240

235

*בנתוני מחזור ברזל שהוצגו בדוח אחריות תאגידית קודם לשנת  2010נפלה טעות .הנתון המוצג בדוח זה הוא המדויק.

שטיפת המכלולים במכונות כביסה
ואמבטיות עם חומרי נקיון ייעודיים

תשטיפי רצפה ממחלקות המפעל
מתועלות למתקן טיפול פיזיקוכימי

שפכים נקיים מועברים בסניקה
לביוב העירוני
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בפברואר  2011בוצעה החלפת מיכלי דלק וצנרת דלק במוסך תלפיות
מחשש לדליפה וזיהום .ההחלפה לוותה בייעוץ סביבתי ובתיאום מלא
עם המשרד להגנת הסביבה .מעבר לכך לא דווחו אירועי שפך בשנים
.2011-2012
בשנת  2011שודרגו המתקנים :מוסך מרכזי חולון ,חוף הכרמל ,מפעל
הייצור ,נווה שאנן ,עטרות ותחנה מרכזית ירושלים.

צריכת מים באגד
2006

285,386
271,843

בשנת  2012שודרגו המתקנים :אשדוד ,חניון חולון ,כרמיאל ,אילת,
נתניה ותלפיות.

2007
2008

239,995
206,913

להלן כמות השפכים של אגד בשנים 2010-2012

2010

2011

2012

שפכים אורגניים (טון)

5.8

47.7

170

שפכים מינרליים (טון)

250.4

525.7

625

שפכים סניטריים (טון)

8.9

9.9

1.5

סה”כ שפכים (טון)

265.1

583.3

796.5

שיקום קרקעות ומגוון ביולוגי
שיקום קרקעות
אגד מבצעת בדיקות זיהומים בקרקעות של מתקניה 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 ,תלפיות ירושלים באר שבע ובדימונה.
בשנת  2012נסקרו הקרקעות במתקני אגד במפעל היצור והמחסן
המרכזי שבחולון ובמתקני אגד בכפר סבא ואשקלון .קרקעות שנמצאו
מזוהמות ,פונו לאתרים מורשים.

239,669

2009
2010

186,405
183,000
כמות קוב

כדי לצמצם את צריכת
המים ,התקינה אגד
במתקני שטיפת הרכבים
שבאתרי אגד ,מערכות
למחזור מים :מי השטיפה
מנוקזים למערכת סינון
וטיפול ,וב 70% -מהם
נעשה שימוש חוזר

2011

•סדרת אנליזות הכוללות THP, S-VOC`s :וסריקת מתכות מלאה.
•התקנת  5בארות ניטור למי תהום ,באישור רשות המים על בסיס
ממצאי הקידוחים.
•חקירה סביבתית בשטח הפתוח מצפון לגבול האתר על ידי 15
קידוחי קרקע עד מפלס של מי תהום.
חפירות ופינוי הקרקע
•עבודות חפירה נערכו בשטח של כ 1,260 -מ"ר ובעומק של כ2.5-
מטר בממוצע.
•במהלך העבודות פונו  3,100טון קרקע מזוהמת לטיפול באתר אפעה
(חוות המכלים) ,וכ 1,000-טון לטיפול באתר דודאים.
שיקום הקרקע והתשתיות
•בסיום עבודות פינוי הקרקע המזוהמת ,החפירות מולאו בקרקע נקייה
•באזור של חוות המכלים הותקנו  2בארות לניטור מי התהום
•הוחלפו תשתיות רחבת התדלוק כולל :איי תדלוק ,משטחי תדלוק,
מנפקות ,תשתיות ניקוד ,מפריד דלקים ,צנרות ועוד'.

2012

מגוון ביולוגי
אגד פועלת לצמצום השפעתה על המגוון הביולוגי בישראל ולכן ,אינה
יוזמת הקמת תחנות מרכזיות ,מוסכים או מתקנים אחרים בשטחים
פתוחים ,אלא מאכלסת מבנים קיימים באיזורים מופרים .השלכות
פעילות אגד על המגוון הביולוגי ,לא נמדדות.

בחישוב כולל במהלך תקופת הדיווח נערכו סקירות קרקע ב15 -
מתקנים השונים של אגד.

שיקום הקרקע בקרית חיים
אגד פעלה במתחם בקרית חיים במשך תקופה ארוכה ולפעילותה היו
השלכות על הקרקע באזור המתחם .טרם פינוי המתקן על ידי אגד
שוקמה הקרקע במתחם בתקופה שבין ינואר לאפריל  2013במספר
שלבים ובחלוקה למספר מקטעי שטח.
חקירת האתר
עבודת חקירת האתר לזיהוי ותיחום קרקע מזוהמת המיועדת לפינוי
כללה:
•סקר היסטורי מקיף ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה.
• 85קידוחים בכל האתר עד מפלס של מי תהום לשם ביצוע סקרי
קרקע.

פעולות שיקום הקרקע במתחם קריית חיים

אגד מבצעת בדיקות זיהומים
בקרקעות של מתקניה
ופועלת לשיקום קרקעות
שזוהמו בעבר .סקרי
הקרקעות נעשים על ידי
אנשי מקצוע ,על פי תכנית
עבודה שהוכנה ביוזמת אגד
בתיאום עם המשרד להגנת
הסביבה
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קידום תחבורה בת קיימא
הניסיון מהעולם וגם מישראל מלמד שהשקעה בתחבורה ציבורית
ושיפור השירות מעודדים רבים לצמצם את השימוש ברכב הפרטי
ומשפרים את איכות הסביבה ,ואיכות החיים של כלל התושבים .זאת
באמצעות הסדרת נתיבי תחבורה ציבורית שייצרו יתרון לאוטובוסים
על פני כלי הרכב הפרטיים ,שיפור הממשקים בין אוטובוסי אגד לרכבת,
למפעילי התחבורה הציבורית האחרים ולרשתות של שבילי אופניים.
אגד משתפת פעולה בחשיבה עם משרד התחבורה ,המשרד להגנת
הסביבה ,רשויות מקומיות וארגונים סביבתיים על דרכים לקידום
אלטרנטיבות הסביבתיות לרכבים פרטיים .אגד אף מאפשרת העלאת
אופניים לאוטובוסים הבין עירוניים ,ללא תשלום נוסף ,ואף נותנת חסות
ולוקחת חלק בכנסים של ארגונים סביבתיים.

שיתוף פעולה עם ארגון "תחבורה היום ומחר"
ארגון "תחבורה היום ומחר" קם במטרה לשנות את מדיניות התחבורה
בישראל ,לקדם פיתוח ושימוש במערכות תחבורה אלטרנטיביות כגון
תחבורה ציבורית ,הליכה ברגל ,רכיבה באופניים ועוד .כחלק מפעילות
הארגון לקידום תחבורה בת קיימא ,הוקם הפרויקט "תחבורה וקהילה"
בתור מסגרת תומכת ליוזמות מקומיות של קידום תחבורה בת קיימא
ובמטרה להרחיב את תחומי הפעילות לכל יישובי הארץ ,להביא לידי
ביטוי את צורכי מגוון האוכלוסיות ,להדגיש את מרכיב הצדק החברתי
בשיח על תחבורה בת קיימא ולהעצים אזרחים הפועלים עצמאית ללא

פרק  4מחויבות כלפי הסביבה

תלות בארגונים המקצועיים .זאת ,מתוך האמונה כי לקבוצות אזרחים
היכולת להשפיע ולשנות את מערכות התחבורה בסביבתם .בשנת
 2011במסגרת שיתוף הפעולה של אגד ,אגודת הסטודנטים של מכללת
תל חי ,הרשות המקומית וקבוצת פעילים ,הופעלו קווי אוטובוסים בין
קריית שמונה והקיבוצים באזור למכללת תל חי .זאת במטרה לקדם את
התחבורה הציבורית באזור .מטרת הפעילות היא להעלות את תדירות
האוטובוסים ,להוזיל את מחירי הנסיעה ,להעלות את מספר הנוסעים
ולהפעיל קו לילה אזורי.

היקפי השקעה בתחום הסביבתי
כחלק ממחויבותה של אגד לשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור,
מפנה אגד משאבים רבים לצמצום הפסולת ולטיפול בה ,להתמודדות
עם מפגעי זיהום אויר ורעש ,לצמצום צריכת האנרגיה והמים ,לטיפול
בשפכים ולשמירה על הקרקעות והמגוון הביולוגי .מאחר ואגד תאגיד
פרטי ,דוחותיו הכספיים והיקף הקנסות בנושא סביבה ,אינם מפורסמים
לציבור.

הידעת

?

הטמעת תקן ISO 14001
המודעות הגדלה לנושא איכות הסביבה בארץ ובעולם
(צרכנים  /מחזיקי עניין  /משקיעים  /רשויות) ,והחקיקה
הנובעת מכך ,מציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות לנושא
והירתמות לשמירה על הגנת הסביבה.
מפעל הייצור הארצי של “אגד” בחולון מאחד תחת קורת
גג אחת מחלקות שונות ,המשרתות את קואופרטיב “אגד”
בתחזוקה ובטיפול השוטף בצי האוטובוסים וכן במתן
שירותים לחברה.
תוצרת המפעל העיקרית הנה מכללי אוטובוסים ומרכיבים שונים שעברו
שיפוץ ותחזוקה יסודיים (מנועים ,תמסורת  -תיבות הילוכים וכד’) וכן
טיפול בצמיגים.
במפעל הייצור הארצי מיושמת מערכת לניהול סביבתי  ,בהתאם
לדרישות התקן הישראלי והבינלאומי  ISO 14001:2004אשר מטרתו
להטמיע שיטות עבודה שיבטיחו שיפור מתמיד בפעילויות בעלות
היבטים סביבתיים.
כמו כן ,מערכת לניהול איכות סביבה  ISO 14001מאפשרת לאגד:
•זיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות

להלן פירוט היקפי ההשקעה של אגד בשיפור ביצועיה הסביבתיים בשנים 2010-2012

•זיהוי ,הערכה ויישום של תהליכים לטיפול ומניעה מתמשכים של
ההשפעות הסביבתיות

2011

2012

סעיף

2010

₪ 970,500

₪ 3,718,000

שיפור צי האוטובוסים (צמצום זיהום אויר והנגשה לבעלי מוגבלויות)

₪ 1,500,000

₪ 2,000,000

₪ 2,500,000

מחזור ופינוי חומרים מסוכנים

₪ 172,631

₪ 210,891

₪ 223,734

מניעת זיהום סביבתי (קרקע ,מים ואויר)

₪ 1,770,000

₪ 970,500

₪ 3,718,000

שדרוג תשתיות איכו”ס

₪ 1,879,500

₪ 1,735,500

בדיקות שפכים

₪ 118,700

₪ 111,800

צביעת גגות אסבסט

₪ 245,500

₪ 255,000

ניטור סביבתי

₪ 87,400

₪ 110,300

הדרכות ,יעוץ והקצאת משאבים לשיתופי פעולה בנושאי סביבה

₪ 863,000

₪ 250,000

₪ 250,000

סה”כ

₪ 4,305,631

₪ 6,732,991

₪ 10,122,334

טיפול בזיהומי קרקע

•הגדרת יעדי איכות הסביבה ותוכניות להשגתם
•זיהוי ובדיקת התאמה לדרישות חוק ,תקנות ותקנים רלוונטיים

מפעל הייצור של אגד שהוסמך לתקן ISO 14001
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•צמצום הוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת
•הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות)
•מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים
•הענקת בטחון ללקוחות ולמחזיקי העניין ,כי הארגון מעמיד את
הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה
סוקרי מכון התקנים הישראלי סייעו לזהות אם מערכת הניהול
הסביבתית של הארגון מתאימה לדרישות התקן ,ומהן נקודות השיפור
הנדרשות.

עקרונות מערכת ניהול איכות הסביבה בחברה
•עמידה בדרישות התחיקתיות הרלוונטיות ובדרישות אחרות בעת
ביצוע כלל הפעילויות.
•עריכת מבדקים סביבתיים באופן תקופתי.
•שיפור מתמיד באפקטיביות של מערכת ניהול איכות הסביבה על
ידי קביעת מטרות ויעדים ברי מדידה ככל האפשר ,בקרתם ,ניטורם
וסיקורם במסגרת סקרי הנהלה.
• הקצאת משאבים וכוח אדם למימוש מטרות איכות הסביבה.
•הטמעה והדרכה מתאימים לעובדי המפעל שתכלול שיתוף עובדים
ושילובם במערכת ניהול הסביבתית במפעל.
• מניעה וצמצום ככל האפשר של השפעות סביבתיות לא רצויות,
הקשורות לפעילות המפעל.
• סקירה תקופתית של מדיניות איכות הסביבה ,לבחינת המשך
התאמתה במקרה של שינויים במפעל או בפעילותו.
•מעורבות בוועדות ובארגונים למען הסביבה בארץ ובעולם.
כמו כן ,הנהלת המפעל מחויבת לפעול ברוח זו ,מפרסמת את המדינות
של אגד ,ומציגה את השיפור המתמיד בביצועים הסביבתיים.

עמ’ 58

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

עמ’ 59

מעורבות בקהילה

עמ’ 60

פרק  5מעורבות בקהילה

המדיניות של אגד למעורבות בקהילה
אגד ,מתוקף היותה קואופרטיב התחבורה הציבורית הגדול בישראל
והמסיע הלאומי ,רואה בתרומה לחברה ערך מרכזי ,ומסייעת לעמותות
וארגונים הפועלים ברחבי הארץ למען הקהילה.
מדיניות אגד ביחס לקהילה מתבססת על שבעה צירים מרכזיים:
•מעורבות עובדים – התנדבות עובדים ברמת סניף/מחוז לפעילות
בקהילה.
•תרומת הסעות לעמותות בקהילה  -לטובת קידום מטרות חברתיות
של עמותות בקהילה.

פרק  5מעורבות בקהילה

ההתנדבות באגד מבוססת
על הפעילות של כל סניף
באזור הגיאוגרפי בו הוא
פועל ,דבר היוצר חיבור
מיטבי בין עובדי סניף
לקהילה אותה הם משרתים

ספטמבר  :2012סניף חוף כרמל נלחם בתאונות הדרכים
הדרכה לילדים :כיצד לחצות נכון את הכביש  -במסגרת התרומה
לקהילה של סניף חוף הכרמל ,יצאו ביום הראשון ללימודים בשנת
הלימודים תשע"ג (ספטמבר  ,)2012חברי צוות הניהול הסניפי,
בראשותם של מנהל הסניף אילן טנצר וראש תחום תרומה לקהילה שי
אלישע ,יחד עם נציגי עמותת "אנשים באדום" ,למבצע העברת ילדים
הלומדים בבתי ספר יסודיים את הכביש והדרכתם בדבר כללי חצייה
נכונה של הכביש .המתנדבים התפרסו בין בתי הספר היסודיים בחיפה
ובטירת הכרמל ,פגשו את התלמידים ואת הוריהם ,בירכו אותם בשנת
לימודים טובה ומוצלחת וחילקו להם שי  -מערכת שעות וסימניות  -תוך
הסבר והדגמה איך לחצות כביש בבטחה ועזרה פיזית בחציית הכביש.

•תרומות כספיות – לקידום נושאים חברתיים על ידי עמותות
חברתיות.

יום זהירות בדרכים לנהגים הצעירים בתיכונים  -יוזמה נוספת שקידם
הסניף ,וקשורה גם היא לבטיחות בדרכים הינה קידום יום זהירות
בדרכים .זאת לזכר בנו של אחד העובדים שנהרג בתאונה .באפריל
 ,2012בשיתוף עמותת אור ירוק ,השתתפו כ 400-תלמידי כיתות יא'
ו-יב' מבתי הספר כפר גלים ועירוני א' חיפה ,באירוע שעסק בנושא
החשיבות של בטיחות בדרכים .במהלך האירוע התקיימו מפגשים עם
אם שכולה ,ועם אדם שנפגע בתאונה ,ואף הוקרן סרט בנושא .אגד נתנה
חסות לאירוע כולו.

•מתן שטחי פרסום לארגונים ועמותות חברתיות

הסבר לבליינים על סכנות האלכוהול בנהיגה  -פעילות נוספת למלחמה
בתאונות הדרכים עוסקת בשילוב המסוכן שבין אלכוהול ונהיגה.
במסגרת זו יזמו עובדי הסניף ,כחלק מיום הזהירות בדרכים ,מפגש עם
בני נוער במועדון האולטרסאונד שבקיבוץ יגור .במפגש הסבירו העובדים
על הסכנות שבשילוב סמים ,אלכוהול ונהיגה ,חילקו חומר הסברה,

•מתן חסויות – לאירועים וכנסים בנושאים העולים מעת לעת בתחום
התחבורה הציבורית.
•דיאלוג עם הקהילה  -בנושא תחבורה ציבורית בטוחה
•הפעלת מוזיאון אגד – להרחבת היכרות הציבור עם היסטוריית
התחבורה הציבורית בישראל.

ניהול המעורבות בקהילה
לקוחות אגד ,ארגונים ,עמותות ונזקקים מפנים מעת לעת אל מנהלי
האגפים (ישירות או באמצעות עובדי אגד המעורבים בקהילה) בקשות
לסיוע .המנהלים מפנים בקשות לתמיכה כספית ולתרומת הסעות
לאישור מזכירות האגודה ומקדמים פעולות התנדבות בסיוע היועצים
הארגוניים ומנהלי הסניפים .היקף ההשפעה על הקהילה לא נמדד על
ידי אגד ,אלא על ידי העמותות המעורבות.

מעורבות עובדים בקהילה
אגד מעודדת את עובדיה לגלות מעורבות בקהילה המקומית ורבים מהם
תורמים מזמנם ,אחרי שעות העבודה ,באמצעות התנדבות בארגונים
ועמותות .בנוסף ,חלק מהעובדים תורמים מזון ובגדים ואף מסייעים
בתרומות כספיות .היקף שעות התנדבות העובדים ,ומספר הפעילויות
לא נמדדו בשנים  .2011-2012ההתנדבות באגד מבוססת על הפעילות
של כל סניף באזור הגיאוגרפי בו הוא פועל ,דבר היוצר חיבור מיטבי בין
עובדי סניף לקהילה אותה הם משרתים.

יוזמות עיקריות להתנדבות בסניפי אגד:
דצמבר  - 2012סניף רחובות חוגג חנוכה עם ילדי העדה האתיופית
בחג החנוכה ארגנו עובדי סניף רחובות נסיעה לפסטיגל לכ 100-ילדים
מהעדה האתיופית אשר גרים בשכונת קריית משה בעיר .אגד העמידה
שני אוטובוסים ,והנהגים ביצעו את הנסיעה בהתנדבות .בנוסף ,חילקו
חברי הסניף לכל משתתף שקית ממתקים ,וזכו לקבל בחזרה הוקרה
והערכה רבה מצד תושבי שכונת קריית משה .בנוסף ,עובדי הסניף
מסייעים במהלך ראש השנה ופסח בחלוקת מצרכים לנזקקים ,וזאת
בשיתוף עם עיריית רחובות.

יום זהירות בדרכים לנהגים הצעירים
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עלונים וערכות נשפנים .זאת תוך הסבר והדגמה על אופן תפעולם.
בנוסף ,הוחתמו מעל  60בני נוער (אשר נבחרו באופן אקראי ולאחר
שזוהו באמצעות תעודה מזהה) על התחייבות להיבדק בסוף הבילוי
בשעה  5:00לפנות בוקר .מי שעמד בהתחייבות ונמצא נקי מאלכוהול
וכשיר לנהיגה ,זכה לקבל בתמורה תלוש דלק בסך  50שקלים .בסיום
הפעילות התוצאות הראו שכ 90% -מהנבדקים שהתחייבו לא לשתות,
אכן נמצאו כשירים לנהיגה .צעירים שנמצאו עם רמה גבוהה של
אלכוהול הסכימו לחכות עד להתפוגגות ההשפעה ,ביצעו בדיקה נוספת
שיצאה תקינה ,ורק אז הורשו לנהוג.
פנייה לנהגים בכביש  -בחודש נובמבר  2011יזמו עובדי הסניף מהלך
נוסף למלחמה בתאונות הדרכים :יום ישראל עוצרת .עובדי הסניף
התפרשו בין צמתים מרכזיים באזור חיפה ,איישו במשותף עם פעילים
מעמותת אור ירוק דוכנים שבהם הוצג חומר על תאונות דרכים בישראל,
החתימו את העוברים והשבים על עצומה "אני חותם לחיים" וחילקו להם
עלוני מידע בנושא.
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פרק  5מעורבות בקהילה

פרק  5מעורבות בקהילה

ספטמבר  :2012סניף חדרה אוסף בקבוקים למחזור וקונה מזון
לנזקקים

מרץ  :2011סניף נווה שאנן מפתיע את ילדי בית שבתאי לוי ומטייל
עם נערי פנימית כפר אהבה

נהגי סניף אגד בחדרה ,ביקשו לסייע לקראת ראש השנה למשפחות שידן
אינה משגת לרכוש מצרכים .במסגרת זו נרתמו עובדי הסניף לאיסוף
בקבוקים ופחיות למחזור ,אספו כמות נכבדה שהועברה למחזור ,ובכסף
שנאסף רכשו סלי מזון מלאים לחג שנתרמו לשש משפחות.

אימוץ מוסד שבתאי לוי  -עובדי סניף נווה שאנן בחיפה מאמצים באופן
שוטף בשנים האחרונות את ילדי מוסד בית שבתאי לוי .מוסד זה מאכלס
ילדים רכים בסיכון אשר הוצאו מחזקת הוריהם ואשר חלקם מועמדים
לאימוץ .במסגרת הקשר שנוצר החליטו עובדי הסניף על דרך פעולה
בה יבוטא הקשר בין הסניף למוסד ,באמצעות פגישה של עובדי הסניף,
עם הילדים בסמוך לכל חג .בפגישות נערכות פעילות יצירה במשותף,
כשהנושא הוא מוטיבים הקשורים לחג .כמו כן משתתפים מתנדבים
מהסניף במסיבות החג של הילדים .הפגישות מרגשות מאוד ,הילדים
צמאים לקשר חם עם מבוגר המפגין חום ואהבה ,הבאים לידי ביטוי
בפגישות אלו .בחודש מרץ  2011הכינו עובדי הסניף הפתעה מיוחדת
לילדי המוסד .הילדים הובאו לסניף באוטובוס יחד עם המדריכים
והמלווים שלהם מהמוסד .בסניף המתין להם מתחם סגור ומוגן ,שהוכשר
במיוחד עבורם ובו הוצבו מתקנים מתנפחים ,עמדות איפור ,עמדות
קעקוע ,כיבוד ,ומתנות רבות לילדים .לאירוע הובא צוות הפעלה מקצועי,
מערכת מוסיקה ,בובות מהלכות ועוד .במסגרת הקשר עם המוסד נוצר
קשר גם עם סופרת הילדים סיגל מגן .סיגל כתבה ספר ילדים המנציח
את זכרו של דודה ,חבר הסניף יניב יצחק ז"ל .את הציורים לספר ציירו
הילדים במפגש משותף עם נהגי הסניף .כמו כן הסניף מסייע בהסעות
לפעילויות ילדי המוסד בימי החופש הגדול.

אפריל  :2012סניף כרמיאל משתתף בעדליאדע בעיר
במסגרת התרומה לקהילה של סניף כרמיאל ,ולאור שיתוף פעולה פורה
בין עירית כרמיאל ומטה פסטיבל המחולות ,השתתפו חברי ועובדי סניף
כרמיאל בתהלוכת העדלאידע המסורתית בעיר .אנשי המוסך הסניפי
קישטו את האוטובוס ונהגי הסניף השתתפו בתהלוכה הססגונית .ילדי
הנהגים הגיעו בתחפושות וכך גם הנהגים עצמם.
אוגוסט  :2011סניף עפולה מתנדב לבנות תיבות קינון לציפור הירגזי
במהלך חודשי הקיץ של שנת  ,2011פעלו במרץ עובדי סניף עפולה
לבניית  50תיבות קינון לציפור הירגזי ולשיפור חזות העיר עפולה.
בפעילות משפחתית שאורגנה על ידי הסניף והחלה בחודש יוני בבריכת
השחייה של מושב דבורה ,הורכבו וקושטו  50תיבות קינון לירגזים –
כולן תרומת "אגד" לעיר עפולה.
בתחילת חודש אוגוסט התקיים בחצר העירייה טקס חנוכת תיבות
הקינון ,בהשתתפות ראש העיר מר אבי אלקבץ ,מנהל התפעול של
העירייה מר רפי אטיאס ,מנהל סניף "אגד" עפולה החבר אמיר אליהו
ומכובדים נוספים מ"אגד" ומעיריית עפולה .בטקס ,הוענקו התיבות לעיר
עפולה ומיד לאחריו החלה הצבתן ברחבי העיר ,לרווחת הירגזים ולהנאת
התושבים.

בניית תיבות קינון לציפור הירגזי בעפולה

אימוץ פנימיית אהבה  -יוזמה נוספת אותה מקדמים עובדי הסניף היא
אימוץ פנימיית אהבה המאכלסת נוער בסיכון חסר בית או כזה שהוצא
מביתו עקב חוסר תפקוד הורי ,אלימות במשפחה ועוד .בני הנוער
מתגוררים בפנימייה במסגרת משפחתונים של משפחות אומנות .במסגרת

הרעיון לתרומה המיוחדת הועלה כבר לפני מספר חודשים ע"י חבר
הסניף שי הלוי ,אשר בנוסף לעיסוקו כנהג מהמניין ,עוסק בתחביב
הצפרות עוד מימי צעירותו .על מנת לתת ביטוי הן לתרומת "אגד" והן
לפעילות המשפחות בהרכבת התיבות ,הוכנו  50ערכות להרכבה אשר
חזית וגג התיבה נצבעו ב"ירוק של אגד" וסמל החברה הודפס בחזית
בתוספת הכיתוב " -לקהילה ולסביבה" .הדפנות הצדדיות של התיבות
הושארו פנויות לקישוטי הילדים .צביעת חלקי התיבה התבצעה במוסך
"אגד" בנצרת ושאר עבודות ההכנה והדפסת הלוגו התבצעו ע"י שי ואביו
יצחק ,גם הוא גמלאי של "אגד".
יוני  :2011סניף טבריה מתנדב ויוזם יום כיף בגולן לילדים חולי סרטן
עובדי סניף טבריה ,מאמצים כדרך קבע את המחלקה האונקולוגית
לילדים בבית החולים רמב“ם בחיפה .במהלך חודש יוני יזמו המתנדבים
יום כיף ברמת הגולן אשר נועד לילדים המאושפזים במחלקה .אנשי
הסניף בילו עם הילדים ,הסיעו אותם על גבי טרקטורונים בנוף ההררי
ושימחו אותם מאוד .בעקבות יום הכיף כתבו שניים מהילדים שהשתתפו
בו כך” :רצינו לומר תודה ענקית לכל החברים ולמנהל סניף טבריה,
אשר נרתמו ליום הכיף לילדינו ברמת הגולן ובסביבה .כבר מזמן הפך
אגד למשפחה התומכת והמתנדבת לעשייה לטובת הילדים ,שהיום הזה,
שהיה כולו מלא חוויות מהנות וטעימות ,מאפיין אותה .מי ייתן שירבו
בקרבנו אנשים כמוכם ,אשר עושים לילדים שמח בלב ומוציאים אותם
משגרת המחלה והטיפולים .אנו מעריכים מאוד את פועלכם ומודים לכל
הנהגים שנטלו חלק ביום הכיף".
עובדי סניף ערד בפעילות מתן מזון לנזקקים

עמ’ 63

הקשר שנוצר בין הסניף להנהלת הפנימייה ,יזמו חברי הסניף  3טיולי
שטח בג'יפים במהלך  2011-2012בהם השתתפו ילדי הפנימייה יחד
עם מדריכיהם .בימי הטיול הצטרפו הילדים אל הג'יפים הנהוגים על ידי
מתנדבי הסניף ,וטיילו יחד באזור נחל דליה .הטיולים לוו בהסברים על
נופי הסביבה ,וכללו פיקניק משותף.
פעילות שנתית :סניף נווה שאנן מתגייס לאסוף תרומות עבור ילדה
חולה
ילדה בת  ,8קרובת משפחה של עובד הסניף לקתה בסרטן בראשה,
נזקקה לטיפולים כימותרפיים ,ופיתחה התנגדות גופנית נדירה לטיפולים
שסיכנו את חייה .עובדי סניף נווה שאנן נרתמו לעזרתה ,ובאמצעות
תרומות דם רצופות של עובדי הסניף הוחזקה הילדה בחיים .לכשמצבה
הורע המליץ הצוות הרפואי המטפל בה להשתמש בתרופה אשר אינה
נמצאת בסל התרופות ואשר עלותה מעבר ליכולתה הכספית של
משפחתה.
עובדי הסניף נרתמו שוב וארגנו יום התרמה בעיר נשר אשר במהלכו
נאספו קרוב ל 130-אלף  .₪יום התרמה זה דרש הערכות לוגיסטית
ארוכה ,שעות התנדבות ארוכות של מתנדבי הסניף ,ולווה על ידי גורמים
קהילתיים רבים :עיריית נשר ,רדיו חיפה ,וועדי עובדים ,ועדי הורים,
תנועות נוער ועוד.

עמ’ 64

פרק  5מעורבות בקהילה

פרק  5מעורבות בקהילה

פעילות שנתית :סניף ערד מתנדב לאסוף מזון למשפחות נזקקות

אגד בגד :גם גמלאי אגד נרתמים לסיוע לנזקקים

תרומות כספיות ,תרומת הסעות וחסויות

עובדי סניף ערד מסייעים בתרומת מזון למשפחות נזקקות בעיר.
במסגרת זו ,דואגים עובדי הסניף להעברת קונטיינרים של מזון מבתי
המלון בים המלח אל שני בתי תמחוי ובית ספר תיכון בעיר ערד .נהגי
הסניף מעמיסים את המזון ,ופורקים אותו בבתי התמחוי לטובת משפחות
נזקקות בעיר ערד.

אגד ,בשיתוף עמותת "לשובע" ופרויקט "אסתר המלכה" מפעילים
את פרויקט "אגד בגד" .במסגרתו ,נאספים בגדים מתורמים ומחולקים
לנצרכים .אוטובוס" אגד-בגד" ,נהוג ע"י גמלאי אגד ,נוסע עמוס בגדים
פעמיים בשבוע בכל רחבי הארץ ,ומחלק בגדים לחוסים ומאושפזים
במוסדות לפגועי נפש ,בתי אבות לקשישים נזקקים ,מוסדות אשפוז
לנכים ומוגבלים ,מוסדות ופנימיות לילדים ,ובתיאום עם אגף הרווחה
ברשויות המקומית לנזקקים .מלבד הסיוע לנזקקים ,מטרה נוספת של
הפרויקט הינה לקדם ערכים של עזרה לזולת ,סובלנות והבנת צרכיהם
של מגזרים חלשים.

אגד פועלת לחיזוק הקהילה באזורי פעילותה בשלושה ערוצים עיקריים:
תרומה כספית לעמותות וארגונים ,תרומת שירותי הסעה לפעילות
עמותות ומתן חסויות לאירועים הפונים לקהל הרחב.

פעילות שנתית :סניף באר שבע מתנדב לסייע למשפחות נזקקות
עובדי סניף באר שבע נרתמו לסייע לתושבי העיר אופקים .עובדי הסניף
תורמים בגדים ,נעליים וצעצועי ילדים לטובת העברתם למשפחות
נזקקות באמצעות עמותה הפועלת בעיר אופקים .יוזמה נוספת בסניף
כוללת סיוע כספי למשפחות נזקקות בדרום הארץ .במסגרת זו נרתמים
עובדי הסניף לתרומת כסף בחגי ישראל (פסח וראש השנה) לטובת
משפחות נזקקות ביישובים נתיבות ,אופקים ,ודימונה.

כמו כן ,ניתן למנות סניפים נוספים שקידמו בתקופת הדיווח פעילויות
להתנדבות בקהילה:
•סניף בין עירוני חיפה  -משלוח מנות פורים לילדי המועדוניות
בקריות.
•סניף ראשון לציון – איסוף ביגוד משומש לאנשים נזקקים באמצעות
עמותת פו"ש.

פעילות שנתית :סניף נהריה מתנדב למען ילדי החינוך המיוחד
עובדי סניף נהריה יזמו מספר פעילויות לסיוע לילדי בית הספר כצנלסון
בעיר ,אשר חלקם סובלים מבעיות בתפקוד ומגיעים ממשפחות קשות
יום .במסגרת הפעילות אירגנו עובדי הסניף לתלמידים ימי כיף בקניון
העירוני שכללו ,בין היתר ,סרט וכיבוד.

•פעילות חוצת סניפים  -התנדבות במבצע "הקש בדלת" של
האגודה למלחמה בסרטן
•סניף כרמיאל  -חלוקת בגדים לנפגעי שריפת ימין אורד באסון
הכרמל

בית ספר נוסף לו נרתמו עובדי הסניף לסייע ,הינו בית הספר אילנות
בעיר ,המיועד לתלמידי החינוך המיוחד .עובדי הסניף ארגנו מספר
טיולים לתלמידים ,וזכו למחמאות רבות.
אירוע נוסף שאירגנו עובדי הסניף הוא יום טיול למען ילדים חולים
ממסגרות שונות .עובדי הסניף יזמו יום טיול וסייעו במעט לילדים
החולים.

תרומה כספית
אגד מסייעת גם בתרומה כספית לעמותות ולארגונים בקהילה ,בהתאם
לפניות המועברות אליה ,ולנושאים אותם היא מוצאת לנכון לחזק
בקהילה .במהלך תקופת הדיווח סייעה אגד לעשרות עמותות וארגונים
חברתיים מארבע קבוצות עיקריות:
•ארגונים המסייעים לבעלי מוגבלות – כגון המרכז לעיוור בישראל,
אילן מרכז ספורט לנכים ,מרכז ספורט לנכים ברמת גן ,אגודת
החרשים ,המרכז הישראלי לכלבי נחייה לעיוורים ,עמותת קו לחיים,
עמותת הקו המאחד ,עמותת חיים ,ארגון בזכות ועוד.
•ארגונים המסייעים לחולים – כגון האגודה למלחמה בסרטן ,עמותת
שים לב ללב ,אגודה לסוכרת נעורים ,יד שרה ,ארגון רפע"ה (רפואה
על פי ההלכה) ,איגוד סיסטיק פיברוזיס ,עמותת יחד בתקווה (למימון
תרופות וטיפולים) ,העמותה למאבק במחלת  ,ATבית חולים שניידר,
בית חולים שיבא ,ועוד.
•ארגונים המסייעים לנזקקים  -כגון אגודת פתחון לב ,בית רות –
הוסטל לנערות בסיכון ,עמותת לחיות בכבוד ,עמותת חסד שבלב-
מרכז סיוע לחולה ולנזקק ,מרכז לחלוקת מזון לתושבי ת"א יפו,
מפעל החסד יד ביד קמחא דפסחא ,הרוח הישראלית למען ילדים
במצוקה ,ועוד.
•סיוע לחיילי צה"ל  -כגון האגודה למען החייל ,גדוד המחץ של חיל
ההנדסה הקרבית ועוד.
להלן היקף התרומות הכספיות באגד בשנים  ,2010-2012המעיד על
עלייה בהיקף התרומות הכספיות למען הקהילה:

היקף תרומה כספית

2010

2011

2012

₪ 226,359

₪ 250,000

₪ 285,000

נובמבר  :2012אגד מאמצת גדוד חיילי הנדסה קרבית
בשנת  2012בחרה אגד לאמץ את חיילי גדוד המחץ ,של חיל ההנדסה
הקרבית בצה"ל .בטקס ,שבו השתתפו כל לוחמי הגדוד ,הביע מפקד
הגדוד סא"ל יואב טורוחנובסקי את תודתו לאגד על אימוץ הגדוד
והבטיח כי הקשר ההדדי יהיה חם ופורה .מנכ"ל האגודה למען החייל
תא"ל מיל' אילן טל ,הביע תקווה כי הערבות ההדדית של החברים באגד
תהיה מודל לחיקוי באימוץ שנרקם וכי אגד ,שחוגג יום הולדת  ,80הוא
אחד הארגונים הוותיקים במדינת ישראל ואך טבעי הוא שתחבר לאגודה
למען החייל ,שחוגגת השנה  70לקיומה.

תרומת הסעות לעמותות בקהילה

עובדי אגד  -סניף חוף הכרמל בפעילות הסברה לילית על הסיכונים בנהיגה תחת השפעת אלכוהול

אגד תורמת מדי שנה שירותי הסעות לעמותות וארגונים שונים הפועלים
למען חיזוק חוסנה של החברה הישראלית .במהלך תקופת הדיווח
קיבלה אגד פניות מנציגי עמותות בקהילה ,והעמידה ללא תשלום או
בתשלום סמלי ,אוטובוסים ונהגים אשר סייעו לעמותות הפועלות
בתחומים הבאים :סיוע לבעלי מוגבלות ,סיוע לחולים במחלות קשות,
סיוע לניצולי שואה וארגונים מתחומים נוספים.

אגד פועלת לחיזוק הקהילה
באזורי פעילותה בשלושה
ערוצים עיקריים :תרומה
כספית לעמותות וארגונים,
תרומת שירותי הסעה
לפעילות עמותות ומתן
חסויות לאירועים הפונים
לקהל הרחב

עמ’ 65
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פרק  5מעורבות בקהילה

בין הסניפים המעורבים בפעילות בקהילה ותורמים הסעות:

היקף ההשקעה בקהילה הכולל של אגד 2010-2012

סניף בין עירוני חיפה – תרומת אוטובוסים ליום טיול לפגועי נפש
מהוסטל בת גלים.

285,000

סניף ערד  -באר שבע – תרומת אוטובוסים לשינוע תרומות מזון
לבתי תמחוי בעיר ערד.
סניף חוף כרמל  -תרומת אוטובוסים לעמותה לצורך טיול ניצולי
שואה לירושלים.

226,359

סניף תל אביב – תרומת אוטובוס לצורך איסוף בגדים במסגרת
פרויקט אגד-בגד

128,000

מזכירות אגד  -תרומת אוטובוס כניידת רווחה לחיילי מילואים
במסגרת השירותרום.
ארגונים נוספים שקיבלו שירותי הסעות כתרומה הינם :האגודה למלחמה
בסרטן ,קו לחיים ,איל"ן ,אקי"ם ,יד שרה ,עזר מציון ועמותות נוספות.
להלן פירוט היקפי תרומת ההסעות בשנים  ,2010-2012המציג מגמת
עלייה בהיקף תרומת ההסעות בשנים אלו:

שווי תרומת הסעות

2010

2011

2012

₪ 276,068

₪ 298,970

₪ 545,140

מתן חסויות
אגד מסייעת במתן חסות לאירועים בפריפריה ,המיועדים לקהל מגוון.
בין האירועים :פסטיבל המחולות של כרמיאל ,פסטיבל ג'אז בים האדום,
אירוע ישראל עוצרת ועוד .להלן היקף החסויות שנתנה אגד בשנים
:2010-2012

250,000
98,000
545,140
151,200

276,068

298,970

2010

2011

היקף תרומה כספית
שווי חסויות
שווי תרומת הסעות

שווי חסויות

2010

2011

2012

₪ 128,000

₪ 151,200

₪ 98,000

להלן סיכום סך ההשקעה של אגד בשלוש השנים האחרונות:

2012

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

הידעת

?

נכונית לבעלי מוגבלויות
מאז שנת  1984מפעילה אגד ,בשיתוף יד שרה,
את שירות ה”נכונית” :רכב יעודי להסעת בעלי
מוגבלות המאפשר נגישות לטיפולים רפואיים,
לאירועי תרבות חברה ,לימודים ,עבודה ומקל
עליהם את ההשתלבות בחברה .הנסיעה בנכונית
מחייבת תאום מראש .העלות מסובסדת על ידי
אגד.

ניתן לראות את מגמת העלייה בהיקף התרומה של אגד לקהילה לאורך
השנים ,מגמה שמבטאת את הזיקה של אגד לקהילה בה היא פועלת ואת
השאיפה של אגד להשיב לקהילה ולתרום להעצמתה.

הפעלת מוזיאון אגד לתחבורה ציבורית
ההחלטה להקים את המוזיאון ההיסטורי של "אגד" הייתה מקרית:
בשלהי שנות ה 70-של המאה הקודמת ובראשית שנות ה 80-שוקמו,
לבקשתם של מפיקי סרטים על אירועי עבר בארץ ישראל ,מספר
אוטובוסים ישנים .אחד הסרטים שבהם "מככב" אוטובוס ותיק ,היה
"אסקימו לימון" .בשנים שלאחר מכן אותרו ושוקמו שבעה דגמי
אוטובוסים מן העבר ,ביניהם אוטובוס משוריין ממלחמת העצמאות ,ואלו
הוצגו והשתתפו בתהלוכות ובאירועים ציבוריים שונים.
בשנת  ,1982התקבלה ברכתם של מוסדות אגד להקמת מוזיאון קבע,
שבו יוצגו האוטובוסים הישנים ששוקמו .כך החל מסע ארוך ,שהוביל
לבסוף להקמתו של מוזיאון הרכב ההיסטורי של אגד בחולון .עם זאת,
עיקר העבודה החלה רק בשנת  ,1988כשהוטלה המשימה על כתפיו של
נח סלוצקי ,מנהל משק דרום של אגד.
היום ,ניצבים במוזיאון ההיסטורי למעלה מ 60-אוטובוסים וכלי רכב
אחרים ,כשהם מוכנים ,כמו בעבר ,לכל משימה .אלא שכיום ,משימתם
היא לייצג את דורות כלי הרכב ששירתו את אגד לאורך השנים .כל כלי
הרכב המוצגים במוזיאון הם במצב נסיעה ,צבועים בצבעיהם המקוריים
ומאובזרים באביזרים האותנטיים.

מוזיאון הרכב ההיסטורי של אגד בחולון

מטרת המוזיאון היא להזכיר את ימי העבר לא רק לעובדי וגימלאי אגד,
כי אם לכלל הציבור הישראלי ,ובייחוד לבני הנוער .ביקור במוזיאון
מהווה מעין מסע אל העבר ,שהמבקרים בו שבים ונזכרים בפרקים
נבחרים מן ההיסטוריה של התחבורה הציבורית בארץ ישראל ולומדים
על הכלים ועל האמצעים ששירתו את הנהג העברי ,מימי "חומה ומגדל"
ועד ימינו .בעתיד ,יוקם על ידי אגד גם מוזיאון היסטורי מקיף ,לצד
מוזיאון הרכב ,שבו יוצגו מסמכים ,תצלומים ,פריטי ציוד מכל הזמנים
ועדויות מוקלטות של ראשוני הנהגים והעוסקים בדבר .אלו ילמדו לא
רק על עברו של אגד ,כי אם על עברה של המדינה כולה.
הצוות המסור והנאמן של מוזיאון הרכב ההיסטורי של אגד ,ממשיך

עמ’ 67

מתנדבי אגד ,משה כהן ויגאל ענבר ,לצד הנכונית

עמ’ 68
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בפעילות :ישנם דגמים אחדים של אוטובוסים שלא אותרו ,ואחרים
מצויים בתהליכי שיפוץ מתמשכים .המוזיאון מהווה מקור גאווה לדור
המייסדים של הקואופרטיב ומקור לימוד לדורות הבאים ,הלומדים
באמצעותו על שורשיו של הקואופרטיב ,ועל הדרך הארוכה שעברה
התחבורה הציבורית בארץ .ממשאיות הנוסעים של שנות העשרים,
ועד האוטובוס הדו-קומתי והמפרקי של ימינו .כל אלו יחד ,מהווים
"היסטוריה על גלגלים" .הכניסה למוזיאון הינה ללא עלות.

דיאלוג עם הקהילה למניעת אלימות בקרב בני נוער
אגד יוזמת ושותפה למפגשים עם קהלים שונים ,במטרה לקדם את
נושא התחבורה הציבורית ,באופן שתהווה מקום מפגש בטוח ובטיחותי
לכלל משתמשיה .במסגרת זו ,קידמה אגד בשנים  2011ו 2012-מהלך
מרכזי לטיפול ממוקד בנושא אלימות בני נוער בעת השימוש בתחבורה
הציבורית ,ולמידה משותפת לגבי דרכים לשיפור המצב.

סוף דבר

המפגשים עסקו בנושא בטיחות לצד דיאלוג עם התלמידים בסוגיות
שנתפסו על ידם כבעייתיות .מסקנות המפגשים העלו כי רוב התלמידים
תופסים את הנהג כנותן שירות טוב ,מקצועי ואדיב .כמו כן ,עלו תגובות
חיוביות מאוד גם בנוגע לקווי ה BRT-וקווי הלילה .מאידך ,עלו תלונות
רבות אודות זמני המתנה ונסיעה ארוכים ,עצבנות נהגים ,סגירת דלתות
על תלמידים ,נסיעה מהירה ומחנק בשל צפיפות ,היתקלות בנוסעים
חריגים וקבוצות מיעוט והתנהגויות גסות .חלק גדול ציין חוסר מודעות
באשר לתפקוד הנהג ככתובת לפתרון בעיות באוטובוס.
רוב התלמידים הפגינו חיבור לתהליך ,וחלק גדול שיבח את היוזמה
והדיאלוג .סוגיות מרכזיות שהעסיקו את התלמידים התייחסו למערך
החדש ולשינויים הכרוכים בעידן הרכבת הקלה ,קווי המהדרין ושוק
התחבורה באופן כללי .בנוסף ,התעניינו התלמידים גם בהיבטים
התפעוליים של התנועה ,התמחור והעבודה המערכתית של אגד לשיפור
השירות .נציגי אגד חידדו את הדרכים בהן כל נוסע יכול לפנות ולקבל
מענה לבעיותיו.

סוף דבר :מנהל האחריות התאגידית
אגד מחויבת לנושא האחריות התאגידית מזה למעלה מעשור ,ועושה
מאמץ להמשיך ולהרחיב את פעילותה ,גם לתחומים חדשים .יישום
אחריות תאגידית אינו מהווה יעד ,אלא גישה ניהולית עסקית שמסייעת
לנו לנהל סיכונים בצורה מדויקת יותר ולזהות הזדמנויות במרחב בו אנו
פועלים ,ליצירת ערך עבור אגד ועבור מחזיקי העניין שלנו.
כקואופרטיב הפועל במציאות הישראלית ,עומדים בפנינו אתגרים
לא פשוטים .המפגש היומיומי של אלפי נהגי אגד עם למעלה ממיליון
לקוחות בכל יום ,מייצר מחויבות ,ומשפיע על אזרחים רבים במדינת
ישראל .אנו נערכים להתמודדות מבית עם האתגרים ,תוך דגש על
ניהול מיטבי של תחומי העשייה וקידום המצוינות באגד .הבסיס לאלו,
מתחיל אצלנו בארגון .המחויבות שלנו ,העובדים והחברים ,שבאה לידי
ביטוי בהגדלת היקף תחומי העשייה ,הכלכלי ,הסביבתי והחברתי ,יחד
עם יצירת תשתית מדידה נרחבת באופן שיטתי אשר תשמש לנו מראה
בתחומים בהם אנו פועלים ותסלול את הדרך קדימה עבור אגד.

במסגרת זאת ,יזמה אגד מפגשים ברחבי הארץ בהם השתתפו כ1,000-
תלמידי כיתות י' עד יב' .המפגשים נערכו ב 10-בתי ספר ברחבי הארץ:
רנה קאסן ,אולפנה אומניות לבנות ,קשת ,אורט בית הערבה ,מדרשת
עמליה ,דרור ,קדמה ,זיו ,אמית טכנולוגי דתי והגימנסיה העברית.

הדוח החמישי של אגד משקף את יישום גישת האחריות התאגידית
והקיימות בפעילותנו .ניסינו ליצור דוח מאוזן ,המציג הצלחות לצד
דברים הדורשים שיפור ,ולהסביר את המשמעות של ביצועינו ,גם
לקוראים שאינם מכירים את אגד.

המפגשים עסקו בהגברת תחושת הבטיחות במרחב של אוטובוסי אגד,
לכלל הנוסעים .התלמידים צפו בהצגה שנכתבה ובוימה עבור אגד בשם
"הנהג שלי" ,ולקחו חלק בדיון מונחה שעסק באלימות במרחב האישי
והציבורי .במהלך המפגש הועבר לתלמידים תוכן בנושא זה ונעשתה
עבודה משותפת של התלמידים בקבוצות ,בהנחיית היועץ והמנהל.

הדוח הזה מציג התקדמות משמעותית .הן ברמת הדיווח ,הן בהיקף
הנושאים ,והן במחויבות להתמודד עם נושאים רבים שלא דווחו בעבר,
וכעת מפורסמים לציבור הרחב .אנו מתכוונים להמשיך ולדווח גם בשנים
הבאות ,ולהרחיב את השיח עם מחזיקי העניין שלנו לשפר ולהשתפר.
אנו מזמינים את קוראי הדוח לשתף אותנו ולהעביר משובים על הדוח.
עדי גמליאל ,
מנהל אחריות תאגידית אגד
Adig@Egged. co. i l

03-9142520

מפגש של עובדי אגד ירושלים עם תלמידים

אנו נערכים להתמודדות
מבית עם האתגרים ,תוך דגש
על ניהול מיטבי של תחומי
העשייה וקידום המצוינות
באגד .הבסיס לאלו ,מתחיל
אצלנו בארגון .המחויבות
שלנו ,העובדים והחברים,
שבאה לידי ביטוי בהגדלת
היקף תחומי העשייה ,הכלכלי,
הסביבתי והחברתי ,יחד עם
יצירת תשתית מדידה נרחבת
באופן שיטתי אשר תשמש
לנו מראה בתחומים בהם אנו
פועלים ותסלול את הדרך
קדימה עבור אגד

עמ’ 69

עמ’ 70

אינדקס

אינדקס

GRI

אינדקס GRI

GRI

3.2

תאריך הדוח הקודם

מלא

4

3.3

תדירות הדיווח (שנתי או דו-שנתי)

מלא

5

3.4

פרטי איש קשר לשאלות בדבר הדוח או תכניו

מלא

69

1.1

הצהרת מנכ”ל החברה לגבי הרלוונטיות של אחריות חברתית לחברה ולאסטרטגיה שלה.

מלא

5

3.5

תהליך הגדרת תכולת הדוח ,כולל אופן הגדרת המהותיות ,תעדוף נושאים בתוך הדוח וזיהוי מחזיקי העניין
שהחברה צופה שיעשו שימוש בדוח .יש להסביר כיצד הארגון הגדיר את תכולת הדוח

מלא

4

1.2

תיאור ההשפעות ,ההזדמנויות והסיכונים העיקריים

מלא

14

3.6

גבולות הדו”ח (מדינות ,חטיבות ,חברות בנות וכד’)

מלא

4

2.1

שם הארגון

מלא

9

3.7

ציון מגבלות ספציפיות על תחולת או תכולת הדוח (אם הדוח אינו מתייחס לכל ההשפעות המהותיות של
החברה ,יש לציין את האסטרטגיה להשלמה ואת לוח הזמנים הצפוי לפרסומו של דוח “מלא”).

מלא

9

2.2

תיאור השירותים העיקריים

מלא

9

3.8

בסיס הדיווח על חברות בנות ,מוחזקות ,פעילויות במיקור חוץ וישויות אחרות שהכללתן/השמטתן עלולה
להשפיע על ההשוואתיות מתקופה לתקופה או בין החברה לבין גופים אחרים

מלא

4

2.3

מבנה תפעולי של החברה ,לרבות חטיבות ,חברות מחזיקות  /מוחזקות וכו’

מלא

10

3.9

טכניקות המדידה ובסיס לחישובים ,לרבות אופן הביצוע של הערכות ואומדנים שיושמו לצורך הנתונים שבדוח.

מלא

4

2.4

המיקום הגיאוגרפי של מטה החברה

מלא

9

3.10

סיבה להצגה מחדש של נתונים מדוחות קודמים

מלא

46

2.5

מספר המדינות בהן פועלת החברה ,ושמות המדינות המרכזיות מבחינת פעילות

מלא

10

3.11

שינויים מהותיים באופן הדיווח על תחולה וביחס לתקופות דיווח קודמות

מלא

5,52

2.6

אופי הבעלות וצורת ההתארגנות המשפטית

מלא

9

3.12

טבלה המציינת את המיקום בדוח של הפריטים המדווחים (טבלה זו)

מלא

70

2.7

השווקים אותם משרתת החברה (לרבות פילוח גיאוגרפי ,סקטורים ,סוגי לקוחות).

מלא

9

3.13

מדיניות וביצוע בפועל לגבי קבלת הבטחת איכות חיצונית על הדוח ,ופרטי הבטחת האיכות והיחסים בין
החברה לבין הגוף שביצע את הבטחת האיכות

מלא

4

2.8

גודל החברה ,לרבות :מספר עובדים ,מספר פעילויות ,מחזור ,הון עצמי מחולק להון וחוב ,וניתן לציין גם – סך
נכסים ,בעלי מניות ,פילוח גיאוגרפי של המחזור ,של העלויות ושל העובדים

מלא

9

4.1

מבנה הממשל התאגידי של החברה

מלא

11

2.9

שינויים מהותיים שחלו בתקופה המדווחת במבנה החברה ,גודלה או פעילותה ,לרבות :מיקום או אופי הפעיר
לויות ,מבנה ההון.

מלא

10

4.2

ציון העובדה כי יו”ר הדירקטוריון אינו מכהן גם כמנהל בחברה.

מלא

11

2.10

פרסים שהתקבלו בתקופה המדווחת

מלא

14

4.3

מספר הדירקטורים החיצוניים? מינם? מהו אופן ההגדרה של דירקטור חיצוני

מלא

11

3.1

התקופה המדווחת

מלא

4

4.4

תיאור מנגנונים שבעלי מניות ועובדים יכולים לספק באמצעותם המלצות או הכוונה לדירקטוריון

מלא

10

מדד

תיאור

היקף מענה

עמוד

אסטרטגיה וממשל תאגידי

עמ’ 71

עמ’ 72

אינדקס

אינדקס

GRI

GRI

עמ’ 73

4.5

קשר בין תגמול הדירקטורים ,ההנהלה הבכירה והמנהלים (כולל הסדרי פרישה) לבין ביצועי החברה (לרבות
ביצועים חברתיים-סביבתיים)

מלא

11

EC2
(ליבה)

ההשלכות הפיננסיות ,הזדמנויות וסיכונים בפעילות החברה כתוצאה משינוי האקלים

מלא

14

4.6

תהליכים למניעת ניגודי עניינים בקרב הדירקטוריון

מלא

11

EC3
(ליבה)

עד כמה התחייבויות החברה בגין תכניות פרישה/תגמול עובדים ופנסיה מכוסות על ידי נכסי תכניות הפנסיה

מלא

41

4.7

התהליכים לקביעת הרכב ,הכישורים והניסיון הנדרשים מהדירקטורים וועדותיו לצורך הכוונת האסטרטגיה
של החברה בנושאים חברתיים כלכליים וסביבתיים ,כולל התייחסות למגדר וגיוון נוסף

מלא

10

EC4
(ליבה)

התמיכה/המענקים/הסיוע הממשלתי שקיבלה החברה בתקופה המדווחת

מלא

12

4.8

מסמכים שפיתחה החברה – מסמכי מדיניות

מלא

12

EC5
(נוסף)

טווח רמת שכר התחלתית בארגון בהשוואה לשכר המינימום

מלא

34

4.9

נהלים של הדירקטוריון לפיקוח על זיהוי וניהול הביצועים הכלכליים ,חברתיים וסביבתיים ,לרבות סיכונים
והזדמנויות רלוונטיים ,ועמידה בסטנדרטים ,עקרונות וקודים בינלאומיים

מלא

11

EC6
(נוסף)

פירוט המדיניות ,הנהלים ואחוז ההוצאות בפועל במסגרת רכש מספקים מקומיים באזורי פעילות מרכזיים

חלקי

13

4.10

תהליכים להערכת ביצועי הדירקטוריון עצמו ,במיוחד ביצועיו החברתיים כלכליים וסביבתיים

מלא

11

EC7
(ליבה)

נהלים לקבלת עובדים מקהילות מקומיות ושיעור המנהלים הבכירים מקהילות מקומיות.

לא רלוונטי

-

4.11

יישום גישת הזהירות המונעת על פי “עקרונות ריו” – גישת הארגון לניהול סיכונים תפעוליים או בהשקת
מוצרים חדשים וכד’

מלא

50

EC8
(ליבה)

פיתוח וההשפעה של השקעות בתשתיות ושירותים המסופקים בעיקר לתועלת הציבור ,באמצעות הסדר
מסחרי ,תרומה “בעין” (במוצרים) או פרו בונו (שירותים)

מלא

60-68

4.12

אמנות ,עקרונות או יוזמות חיצוניות אחרות שהחברה אימצה או חתמה עליהן

מלא

12

EC9
(נוסף)

תיאור ההשפעות הכלכליות העקיפות של הארגון והיקפן

מלא

12

4.13

חברות באיגודים/ארגונים ו/או ארגוני סנגור ( )advocacyלאומיים או בינלאומיים

מלא

14

מדדי ביצוע מוצר/שירות

4.14

רשימת קבוצות מחזיקי עניין שהארגון מקיים עימם דיאלוג

מלא

14

PR-MA

מדיניות

מלא

18

4.15

הבסיס לזיהוי ובחירה של מחזיקי עניין שעימם מבוצע דיאלוג

מלא

14

PR1
(ליבה)

השלבים במחזור החיים בהם מוערכת בטיחות המוצרים ,ואחוז המוצרים העוברים תהליך זה

מלא

21,22

4.16

גישות לשיתוף מחזיקי עניין ,לרבות תדירות השיתוף על פי סוג ועל פי קבוצת מחזיקי העניין

מלא

14,20

PR2
(נוסף)

מספר מקרי אי ציות לרגולציות בנושא בטיחות המוצרים במהלך מחזור החיים ,ופירוט ההשלכות של אי הציות

מלא

22

4.17

נושאים עיקריים שעלו בדיאלוג ואופן תגובת החברה אליהן

מלא

14

PR3
(ליבה)

סוג המידע שנדרש לספק על פי נהלי החברה? מהו אחוז המוצרים /שירותים הכפופים לדרישות אלה

מלא

21

PR4
(נוסף)

מספר המקרים של אי ציות לתקנות וקודים וולונטריים לגבי “סימון” מוצרים ,על פי קטגוריות של תוצאות
המקרים הללו

לא מדווח

-

EC-MA

מדיניות

מלא

12

PR5
(נוסף)

ההתנהלות בנושא שביעות רצון לקוחות ,לרבות תדירות מדידת שביעות רצון הלקוחות ,תוצאות והסקת
מסקנות.

מלא

21

EC1
(ליבה)

ערך כלכלי ישיר שיצרה החברה ,כולל מחזור ,עלויות תפעול ,שכר עובדים ,תרומות והשקעה קהילתית אחרת,
רווחים צבורים ,דיבידנדים לבעלי מניות ,ריבית לבעלי חוב /אג”ח ,תשלומים למדינה.

מלא

12

PR6
(ליבה)

תוכניות לציות לחוק קיימות בארגון ,לרבות סטנדרטים וקודים וולונטריים בנושא תקשורת שיווקית ,כולל
פרסום ,קידום מכירות וחסויות

מלא

27

מדדי ביצוע כלכלה

עמ’ 74

אינדקס

אינדקס

GRI

GRI

עמ’ 75

PR7
(נוסף)

מספר מקרי אי ציות לתקנות וקודים וולונטריים בנושא תקשורת שיווקית ,כולל פרסום ,קידום מכירות וחסויות,
מסווגים על פי תוצאותיהם.

לא מדווח

-

LA12
(נוסף)

אחוז עובדים המקבלים משוב סדיר על ביצועיהם ופיתוח הקריירה שלהם בחלוקה לפי מגדר

מלא

40

PR8
(נוסף)

מספר התלונות המבוססות בדבר הפרת פרטיות הלקוח ובדבר אובדן של נתונים של הלקוח

מלא

22

LA13
(ליבה)

הרכב הדירקטוריון ופילוח העובדים לפי דרגיהם השונים ,לפי מין ,קבוצות גיל ,מיעוטים (עולים חדשים),
השכלה.

מלא

11,31

PR9
(ליבה)

הערך כספי של קנסות משמעותיים בגין אי ציות לחוקים ותקנות לגבי מתן שירות וקבלתו.

לא מדווח

-

LA14
(ליבה)

שכר בסיס של נשים מול גברים בכל דרג.

מלא

39

LA15
(ליבה)

עובדים שחזרו לאותה פוזיציה לאחר חופשת לידה

מלא

39

מדדי ביצוע סביבת עבודה

LA-MA

מדיניות

מלא

30

מדדי ביצוע זכויות אדם

LA1
(ליבה)

מספר העובדים הכולל על פי סוג העסקה ,סוג חוזה ואזור ,בחלוקה לפי מגדר

מלא

31

HR-MA

מדיניות

מלא

30,40

LA2
(ליבה)

היקף ושיעור תחלופת העובדים

מלא

32

HR1
(ליבה)

אחוז מהסכמי ההשקעה והחוזים המשמעותיים שכוללים סעיפים לגבי זכויות אדם או שעברו תהליך סינון
בנושא.

מלא

13

LA3
(נוסף)

הטבות שמקבלים עובדים במשרה מלאה ,ולהן לא זכאים עובדים במשרה חלקית או עובדים זמניים.

מלא

34

HR2
(ליבה)

אחוז השותפים מהסביבה העסקית שעברו סינון כאמור והפעולות שננקטו

מלא

13

LA4
(ליבה)

אחוז עובדים בהסכמים קיבוציים.

מלא

34

HR3
(נוסף)

סך שעות הכשרת העובדים בנושא מדיניות ונהלים בדבר היבטי זכויות אדם רלוונטיים

מלא

13

LA5
(ליבה)

תקופת הודעה מראש מינימלית בעת שינוי ארגוני

מלא

41

HR4
(ליבה)

מהו מספר מקרי האפליה ומהן הפעולות המתקנות שננקטו?

מלא

40

LA6
(נוסף)

אחוז העובדים המיוצגים בועדות בטיחות וגהות משותפות להנהלה ולעובדים.

מלא

39

HR5
(ליבה)

הפעילויות בהן ישנו סיכון לפגיעה בחופש ההתאגדות ופעולות שננקטו להגנה על זכויות אלה.

מלא

40

LA7
(ליבה)

שיעור הפציעות ,המחלות תעסוקתיות ,ימי ההיעדרות ,מקרי אסון לפי אזור ומגדר

מלא

39

HR6
(ליבה)

הפעולות בהן סיכון המצביע על העסקת ילדים ופעולות שננקטו למניעת העסקת ילדים

מלא

30

LA8
(ליבה)

קיימות תכניות הכשרה לעובדים ,משפחותיהם ו/או לקהילה לגבי מניעת מחלות קשות

מלא

39

HR7
(ליבה)

הפעולות בהן סיכון המצביע על עבודה כפויה ופעולות שננקטו למניעתו

מלא

30,41

LA9
(נוסף)

נושאי בטיחות וגהות הנכללים בהסכמים עם הועד

מלא

39

HR8
(נוסף)

שיעור המאבטחים שעברו הדרכות בנושא זכויות אדם

מלא

41

LA10
(ליבה)

הממוצע השנתי של שעות הדרכה לכל עובד ,לפי קטגוריות של עובדים ומגדר

חלקי

40

LA11
(נוסף)

תכניות פיתוח מיומנויות התומכות בכושר התעסוקה של העובדים.

מלא

40

עמ’ 76

אינדקס

אינדקס

GRI

HR9
(ליבה)

מספר מקרי הפגיעה בזכויות ילידים במהלך התקופה המדווחת

לא רלוונטי

-

מדדי ביצוע סביבה

GRI

HR10
(ליבה)

מהו אחוז ומספר הפעילויות שנעשו לביצוע רענון ו/או בחינת ההשפעה בנושא של זכויות אדם

לא מיושם

-

EN-MA

מדיניות

מלא

44

HR11
(ליבה)

מספר מקרי אפליה בנושא זכויות אדם אשר טופלו באופן מוסדר ע”י מנגנון ייעודי לנושא

מלא

14

EN1
(ליבה)

החומרים בהם החברה משתמשת ,במדידה לפי משקל או נפח

מלא

50

EN2
(ליבה)

האחוז מהחומרים שבהם עושה החברה שימוש ,שהם חומרים ממוחזרים.

מלא

52

SO-MA

מדיניות

מלא

60

EN3
(ליבה)

צריכת אנרגיה ישירה לפי מקורות אנרגיה (מתכלים ,מתחדשים).

מלא

45

SO1
(ליבה)

אחוז הפעילויות המערבות קהילה מקומית והמשפיעות בצורה חיובית על הקהילה ,לרבות תוכניות פיתוח
קהילתית

מלא

60

EN4
(ליבה)

צריכת אנרגיה עקיפה לפי מקורות אנרגיה.

מלא

45

SO2
(ליבה)

אחוז ומספר היחידות בהן נעשו בדיקות לאיתור סיכונים בנושא שחיתות

מלא

12

EN5
(נוסף)

חסכון באנרגיה ,הודות לשימור אנרגיה ולהתייעלות.

מלא

44

SO3
(ליבה)

אחוז העובדים שהוכשרו בנושא שחיתות

מלא

12

EN6
(נוסף)

יוזמות לאספקת מוצרים ושירותים יעילים אנרגטית או מבוססי אנרגיה מתחדשת ,והחיסכון שנרשם/ירשם
בצריכת האנרגיה כתוצאה.

מלא

44

SO4
(ליבה)

אירועי שחיתות משמעותיים בתקופה המדווחת ופעולות שננקטו בתגובה לגילוי אירועי שחיתות

מלא

12

EN7
(נוסף)

יוזמות לצמצום צריכת האנרגיה העקיפה והצמצום שהושג.

מלא

44

SO5
(ליבה)

העמדות הציבוריות בהן תמך הארגון בתקופה המדווחת .השתתפות בפיתוח מדיניות ציבורית ושדולה.

מלא

12

EN8
(ליבה)

סך צריכת מים לפי מקור.

מלא

54

SO6
(נוסף)

סך התרומות (כסף/שווה כסף) למפלגות ,פוליטיקאים ומוסדותיהם – לפי מדינות

מלא

12

EN9
(נוסף)

אילו מקורות מים הושפעו מצריכת המים של החברה.

מלא

53

SO7
(נוסף)

צעדים משפטיים שננקטו נגד החברה בגין התנהגות לא תחרותית והפרת כללי הגבלים עסקיים ותוצאותיהם.

מלא

12

EN10
(נוסף)

אחוז וכמות המים שמוחזרו ונעשה בהם שימוש חוזר

מלא

53

SO8
(ליבה)

הסך הכספי של הקנסות המשמעותיים .סנקציות הלא כספיות בגין אי ציות לחוקים ותקנות.

מלא

12

EN11
(ליבה)

מיקום ושטח של קרקע עשירה במגוון ביולוגי בשליטת החברה.

מלא

55

SO9
(ליבה)

הפעילויות עם פוטנציאל משמעותי להשפעה שלילית על הקהילה המקומית

מלא

14,46

EN12
(ליבה)

תיאור השלכות פעילות החברה על המגוון הביולוגי.

מלא

55

SO10
(ליבה)

מניעת השפעה שלילית על קהילה מקומית

מלא

46

EN13
(נוסף)

בתי גידול שעליהם הגנה החברה או שאותם שיקמה.

מלא

55

EN14
(נוסף)

מהן האסטרטגיות ,הפעולות הנוכחיות והתכניות העתידיות לניהול ההשפעות על המגוון הביולוגי?

מלא

55

מדדי ביצוע קהילה

עמ’ 77

עמ’ 78

אינדקס

תודות

GRI

EN15
(נוסף)

מספר המינים הנכללים ברשימה האדומה של האו”ם למינים בסכנת הכחדה המצויים בשטחים המושפעים
מפעילות החברה

לא רלוונטי

-

EN16
(ליבה)

סך משקל פליטות ישירות ועקיפות של גזי חממה.

מלא

48

EN17
(ליבה)

סך משקל פליטות עקיפות אחרות של גזי חממה.

מלא

48

EN18
(נוסף)

יוזמות לצמצום פליטות גזי חממה והצמצום שהושג.

מלא

49

EN19
(ליבה)

סך משקל פליטות החומרים הפוגעים באוזון

מלא

48

EN20
(ליבה)

 NOx SOxופליטות אחרות לאוויר לפי משקל וסוג.

מלא

47

EN21
(ליבה)

סך שפכים לפי איכות ויעד

מלא

54

EN22
(ליבה)

סך משקל הפסולת לפי איכות ויעד

מלא

52

EN23
(ליבה)

אירועי שפך מרכזיים אירעו בתקופה המדווחת ,מספרם ונפח השפך

מלא

53

EN24
(נוסף)

משקל הפסולת המשונעת ,מיובאת ומיוצאת לפי אמנת באזל וכמות הפסולת הגולמית הנשלחת אל מחוץ
למדינה

מלא

51

EN25
(נוסף)

בתי גידול מושפעים מהשפכים

מלא

55

EN26
(ליבה)

יוזמות קיימות לפיצוי על ההשפעות הסביבתיות של המוצרים והשירותים

מלא

49,50,54

EN27
(ליבה)

אחוז המוצרים שנמכרו וחומרי האריזה שלהם נדרשים בחזרה.

לא רלוונטי

-

EN28
(ליבה)

מהו השווי הכספי של קנסות וסנקציות על רקע סביבתי.

מלא

56

EN29
(נוסף)

השפעות סביבתיות משמעותיות של שינוע ושל הסעת עובדים.

מלא

45

EN30
(נוסף)

עלויות השמירה על הסביבה והשקעות סביבתיות ,לפי סוג.

חלקי

56

תודה לכל השותפים לדרך באגד שסייעו באיסוף המידע ,בעצה טובה ובאוזן קשבת לכתיבה ולהפקה של דוח זה.
תודה ליועצי הקבוצה לאחריות תאגידית וקיימות  BDOזיו האפט על הליווי בייעוץ ,כתיבה והפקה של דוח זה.
תודה רבה לגלית אזולאי על עיצוב הדוח.
תודה מיוחדת לצביקה ויינשטוק מנהל הארכיון של אגד.
תודה מיוחדת לסלים סעדיה ,מנהל בטיחות ,גהות ונגישות ארצי באגד.
תודה גדולה לכל העובדים והמנהלים באגד ,על המקצועיות ,הרצון ,האכפתיות והעבודה המאומצת לאורך כל השנה.
בזכותכם אפשר לחזור ולומר "טוב שההגה בידיים של אגד".

עמ’ 79

עמ’ 80

פרק  1התנהלות כתאגיד אחראי

