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דבר מנכ"ל החברה
רכבת ישראל ממלאה מספר תפקידי מפתח בתחום תשתיות התחבורה במדינת ישראל ,כאחראית על
פיתוח התשתית המסילתית והפעלת המערך הרכבתי .רכבת ישראל דוגלת בעיקרון פיתוח בר קיימא
כקו מנחה בהתנהלותה  -כחברה המובילה בתחום התחבורה במשק הישראלי ,מהווה עיקרון זה חלק
אינטגרלי מתפיסת עולמה.
בד בבד עם צמיחתה ושגשוגה הכלכלי ,גדלה אחריותה הסביבתית והחברתית של רכבת ישראל ,תוך
דאגתה לשלומם ורווחתם של הדורות הבאים .רכבת ישראל מאמינה שפיתוח בר קיימא ,המונהג
כתרבות ארגונית בחברה ,יתרום תרומה משמעותית לחברה .הטמעת הקיימות תצעידה צעד נוסף
קדימה למיצובה כחברה משמעותית במשק הישראלי.
מעבר לפעילויות הליבה של החברה הנובעות מצרכי הפעלת הרכבות ופיתוח התשתיות ואחזקתן,
עוסקות חטיבות החברה בתכנון ארוך טווח גם בהיבטים נוספים הנוגעים לקיימות ,כגון התנהלותה
הכלכלית של החברה ,השפעתה של החברה על הסביבה ,המשאב האנושי וקשרי הגומלין שבין
החברה לקהילה העשויים להשפיע על הצלחתה ושגשוגה גם בשאר התחומים .במהלך השנים
האחרונות ,לצד גידול לקוחות מתמיד ,ביצעה רכבת ישראל ועודנה מבצעת מהלכים ופעולות שתכליתן
להביא ליציבות ארוכת שנים בכל אחד מהתחומים הנ"ל.
החברה רואה עצמה כגורם מוביל בענף התחבורה בפרט ובמשק הלאומי בכלל ,ומתוך ראייה זו שואפת
להוביל ולהוות מודל לחיקוי עבור חברות אחרות ,כיצד ניתן לשלב את תפיסת הקיימות כחלק מהשאיפה
למצויינות כוללת בניהול החברה ובהתנהלותה השוטפת .הנהלת החברה ועובדיה מחוייבים להצלחת
התהליך ,אשר בניצני השפעותיו החיוביות על החברה ושל החברה על סביבתה כבר ניתן להבחין.
התכנית מביאה לידי ביטוי את פועלה ומחויבותה של החברה לקידום תחום הקיימות באחריות
ובשקיפות ,במסגרת אסטרטגית כוללת ,המביאה בחשבון שיקולים כלכליים ,סביבתיים ,אנושיים
וחברתיים המרחיבים את המסגרת התפיסתית של התנהלות החברה במכלול מישורים ופרמטרים.
בברכה,
בועז צפריר ,מנכ"ל

תקציר מנהלים
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רכבת ישראל הינה החברה האמונה על התשתית המסילתית במדינת ישראל .החברה נוסדה כחברה
ממשלתית בשנת  ,2003לאחר שנים רבות בהן פעלה כיחידת סמך במשרד התחבורה והבטיחות
בדרכים ומספר שנים של פעילות במסגרת רשות הנמלים והרכבות .החברה מונה כיום כ3,000-
עובדים והיא אחראית על כלל פעילויות התפעול  ,אחזקה ופיתוח תשתיות הרכבת בישראל .במסגרת
אחריות לאומית זו ,רכבת ישראל פועלת ,בכפוף להוראת הממשלה ובהתאם לתוכניות התחבורה
שאושרו על ידה להקמה ולשדרוג תשתיות המסילה ,הרכבות והציוד הנייד שברשותה ולשכלול מערכת
הקווים והשירותים המוצעים לאזרחי המדינה וללקוחות המסחריים והעסקיים המשתמשים בהם ובכך
להקים מערכת תחבורה מסילתית אמינה ומהירה המחברת את הפריפריה למרכז ומסייעת בהעברת
סחורות בין כל חלקי הארץ.
מתוך הכרה בחשיבות נושא הקיימות החליטה הנהלת חברת רכבת ישראל על הכנת תכנית אסטרטגית
לפיתוח בר קיימא ,הכוללת התייחסות להון הכלכלי ,הסביבתי ,האנושי והחברתי של החברה .התכנית
תתווה את מדיניות החברה להמשך הפיתוח באופן מושכל ,מתוך דאגה לצרכי הדורות הבאים .התכנית
תהווה כלי עבודה ייחודי להנהלת החברה.
התכנית נכתבה תוך התאמה לדרישות רשות החברות הממשלתיות ,כפי שבאו לידי ביטוי בחוזר
מחודש יוני  2009בנושא יישום תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות ולהוראות
היישום שהפיצה רשות החברות הממשלתיות בדצמבר  .2013התוכנית נכתבה ונערכה בהתאם
למדריך לפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות (דצמבר  ,)2013תוך התייחסות לארבעת מישורי
הקיימות בארגון המשפיעים על הליבה העסקית של החברה:


הון כלכלי -היבטים הנוגעים לפעילות הפיננסית של החברה ולשימור היציבות הכלכלית לאורך
זמן .במסגרת הפרק מופו הסוגיות הבאות:


פעילותה הכלכלית של הרכבת ,הכוללת את תקציב החברה ,הסכם ההפעלה והפיתוח
(הסכם הסובסידיה) ,הנפקת האג"ח והבקרה התקציבית והפרוייקטלית הקיימת
בחברה.



בדיקות כלכליות ובחינת החלופות לפרויקטים שהרכבת מבצעת תוך שימוש
במתדולוגיות מוכרות כגון נוהל פר"ת והטמעת עלויות חיצוניות בתחשיבים הכלכליים.



פעולות ואמצעי שיווק המשמשים את החברה להגדלת היקף לקוחותיה.



השפעות חיצוניות על פעילות החברה העלולות להשפיע על יציבותה של החברה כגון:
רגולציה ,תנודות במחירי הדלק ,השפעת המצב הכלכלי בישראל והמצב הכלכלי
העולמי ,והסביבה התחרותית בה פועלת החברה.
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הון סביבתי -השפעת החברה על המערכת האקולוגית וסקירת הדרכים שבה החברה פועלת
לשימוש מושכל ויעיל במשאבי האנרגיה ,חומרי הגלם והפסולות שהארגון מייצר .במסגרת
הפרק מופו הסוגיות הבאות:


טיפול בעודפי העפר הנוצרים מהקמת הקווים והתייחסות לזיהומי קרקע העלולים
להיווצר כתוצאה מעבודות הכרייה ומפעולות תפעוליות שוטפות.



ניטור שפכי החברה ופעולות הננקטות למזעור פוטנציאל זיהום מי תהום.



מניעת מטרדי רעש ורעידות הנוצרות על ידי הרכבות.



פסולות החברה ממתקניה השונים ודרכי הטיפול בהן.



חומרים מסוכנים בשימוש החברה כגון דלקים ונושא שינוע חומ"ס.



יישום עקרונות בנייה מקיימת בתחנות הנוסעים ובמבנה ההנהלה החדש.



תכנון נופי בעת הקמת תחנות ומסילות חדשות על מנת לשמר את המגוון הביולוגי
וערכי הנוף בסביבתן.



שינוי בתמהיל מקורות האנרגיה של החברה (כתוצאה מפרויקט החשמול) ,הצפוי
לצמצם את פליטות גזי החממה של החברה.



הון אנושי -מכלול ההיבטים העוסקים בעובדי החברה והפעילות לפיתוח הידע ,המיומנות
והיכולות המקצועיות ,על ידי הקניית כלים התורמים להעצמתם .במסגרת הפרק מופו הסוגיות
הבאות:


מצבת העובדים והמבנה הארגוני הכללי של החברה.



פיתוח עובדים על ידי קליטתם בצורה נאותה ,הדרכתם למקצועיות ,העצמתם תוך
עידוד מצוינות ,שיפור רווחתם ותנאיהם בחברה והתייחסות להעסקת עובדי קבלן
ושמירה על זכויותיהם.



גיוון וייצוג הולם של מגזרים שונים בחברה.



פעילות החברה בנושא שיפור הבטיחות והגהות לצורך הגנה על בריאות העובדים
ובטחונם.



הון חברתי -קשרי הגומלין בין רכבת ישראל ללקוחותיה ולמיצוב החברה בעיני הציבור.
במסגרת הפרק מופו הסוגיות הבאות:


קוד אתי ,שמטרתו התווית עקרונות היסוד על פיהם תתנהל רכבת ישראל מול בעלי
העניין.



הגברת מחויבות החברה ללקוח על ידי שיפור רמת הדיוק ובטיחות הרכבות באמצעים
טכנולוגיים כגון ה.ERTMS -
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שיפור השירות ללקוח על ידי הגדרת אמנת שירות ובה זמני המענה הנדרשים לטיפול
בפניות ,שדרוג האפליקציה ואתר האינטרנט של החברה ,קידום פרויקט "שילובים"
שנועד לשלב בין אמצעי תחבורה ציבורית ,ביצוע סקרי שביעות רצון לשיקוף הלך רוח
הלקוחות והערכת פערי מצב קיים ,שיפור מערך הסעת בעלי מוגבלויות ברכבת.

חלקו הראשון של כל אחד מהפרקים דן בהשפעות החברה בהיבטים שתוארו לעיל .בחלק השני של
הפרקים ,נוסחו מטרות למימוש אשר תואמות את ייעוד החברה וחזונה .בהתבסס על מטרות אלו,
הוגדרו מדדי ביצוע המגובים ביעדים המאפשרים לבחון את התקדמות מימושן ,וכן אמצעים אופרטיביים
להגשמת המטרה שהוגדרה.
במסגרת תהליך הכנת התכנית ,נערכה סדנה בהשתתפות דירקטוריון החברה וההנהלה המצומצמת,
בה הותוו המטרות והיעדים עבור כל אחד מהתחומים שלעיל .עיקרי המטרות ,היעדים ומדדי הביצוע
מובאים בהמשך תקציר המנהלים.

חזון החברה:
רכבת ישראל ועובדיה ,מתחייבים להסיע את כל נוסעי הרכבת ליעדם במסירות,
מקצועיות ,בטיחות ודיוק על מנת להעניק חופש בחירה ,איכות חיים והגשמה
עצמית לכל אזרחי ישראל ולמען עתידה והתפתחותה של מדינת ישראל
ייעוד החברה:
להסיע נוסעים ולהוביל מטענים לכל רחבי הארץ בבטיחות ,בדיוק ,במקצועיות,
ביעילות ובשירות מיטבי ,תוך הרחבת רשת המסילות והגדלה מתמדת של מספר
המשתמשים ברכבת לשיפור באיכות החיים והסביבה
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צוות הכנת התכנית:
ועדת ההיגוי:
קרן אצלאן – יו"ר

סמנכ"ל כלכלה וכספים

ישראל טל-סרנגה

דובר החברה

דרור סופרו

ראש מנהלת הקו המהיר לירושלים

טל ארד

אגף שירות ללקוח

טל קורן

אגף משאבי אנוש

מיכל שקלר

המחלקה לאיכות הסביבה

יעוץ מקצועי" :אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה"
אלון פרלמן
תום פלג
לחן סביון
להלן טבלה המרכזת אנשי קשר נוספים שסייעו בהכנת המסמך:
תפקיד
שם
סמנכ"ל מטענים
אורי שריר
סמנכ"ל בטיחות
אהוד קפלנסקי
ראש אגף רכש והתקשרויות
גיא טבק
ראש מנהלת מבנה ההנהלה
אליעזר (לונקה) גוטליב
מנהל מח' איכות סביבה
שלומי דדון
אגף תפעול
נועם אילוז
אגף כלכלה
תמי אדלר
אגף תכנון
מיכל זוסמן
מערכת ניהול איכות
אמנון סטילקול
חטיבת בטיחות
אילנית פילברג
אגף רכש והתקשרויות
גיל אקר
ממונה בטיחות ,מתחם דיזלים חיפה
נדים רינאווי
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מדדי ביצוע

יעדים

השגת רווחיות נאותה
ושמירה על תזרים
מזומנים יציב

רווח תפעולי שנתי
והתייעלות בהוצאות
עמידה בהוצאה
המוכרת ,כפי
שנקבעה בהסכם
ההפעלה והפיתוח
הגדלת כמות
הנסיעות
הגדלת כמות טון
מובל

 4%בשנה החל מ2016-

הגדלת כמות הנסיעות
מהסעת נוסעים
ומטענים

פיתוח מתחמי נדל"ן,
באמצעות חברת הבת
לנדל"ן והגדלת
הרווחיות והמוכוונות
העסקית בתחנות
פיתוח התשתיות
כבסיס לתוספת
נוסעים ומטענים.

צמצום הפגיעה
הסביבתית  -בשטחים
שבאחריות החברה
ובמתקניה

שיפור ההתנהלות
הסביבתית של ספקים
ונותני שירותים











תוספת רכבות וקרונות חדשים ,להגברת תדירות
והגדלת היצע מושבים בקווים קיימים
קידום שיתוף הפעולה עם מפעילי התחבורה
הציבורית
מקסום הפדיון המתקבל מהובלת מטענים
איתור לקוחות מטענים חדשים
הוספת קטרים וקרונות לחטיבת המטענים
פיתוח שטחי מסחר ותעסוקה במתחמי הרכבת
פיתוח חניונים לנוסעי הרכבת
תוכנית לתמהיל מסחר אופטימלי לתחנות
השאת הכנסות מפרסום בתחנות

מכרזים עסקיים
לפיתוח מתחמים

סיום הליך מכרזי
והכרזה על זוכה ב2-
מכרזים כל שנה

מימוש תוכניות
הפיתוח של החברה,
תוך עמידה בלוחות
הזמנים שנקבעו
ובתקציבים
המאושרים ,תוך
בקרה על איכות
הביצוע
מניעת סיכונים
סביבתיים ופערים
חוקיים

עמידה בלוחות הזמנים
שנקבעו ובתקציבים
המאושרים

 ניהול אפקטיבי של משאבים פנימיים וחיצוניים
 תכנון והקמת תשתית תומכת חשמול ,איתות
ותקשורת
 הקמת מערכת לתיעוד  AS MADEולשימור
הידע

הקמת צוות לקידום
צמצום הפערים עד סוף
2015




בקרה סביבתית
שוטפת באתרים

תרבות ארגונית
תומכת סביבה

הטמעת שיקולים
סביבתיים בעת תכנון,
הקמת ופיתוח
מסילות ,מבנים
ומתקנים

 1%במגזר נוסעים
(ביחס ל)2013-
 6%במגזר מטענים
(החל מ)2016-
גידול ממוצע של 6%
בשנה
גידול ממוצע של 10%
בשנה

אמצעים אופרטיביים
 פעולה לקידום רפורמה בתעריפים (מטרופולינית
וכלל – ארצית) באמצעות משרד התחבורה
 התייעלות טכנולוגית בחט' מטענים (מערכת
אופטימיזציה)

גיבוש תוכניות
שנתיות לניטור
אוויר ,מים ,שפכים,
רעש וקרינה לסוגיה
יישום הנחיות
לשיקום נופי אקולוגי
בעת ביצוע ואחזקת
פרויקטים
יישום הנחיות לתכנון
סביבתי ואקוסטי
בעת ביצוע ואחזקת
פרויקטים
שימור מבנים בעלי
ערך היסטורי
הכללת דרישות
ומאפיינים סביבתיים
במכרזי רכש
רלוונטיים

ביצוע  3הדרכות
סביבתיות לעובדים
רלוונטים בשנה החל מ-
.2016
המשך ביצוע ניטורים
ע"פ תוכנית






ביצוע סקר סיכונים סביבתיים ופערים חוקיים
כתיבת נהלי תפעול סביבתיים כלליים ומפורטים
לכל אתר ומתקן תפעולי
הגדרת אחראים סביבתיים במתחמי החברה
קביעת תוכניות פעולה לפתרון בעיות איכות
אוויר בתחנות רלוונטיות ויישומן
גיבוש תכנית הדרכה בנושאי סביבה וקיימות
ותיעוד ביצוע
בחינת משמעויות התעדת החברה לתקן ISO
14001

ביצוע תוכניות הניטור
החל משנת 2016
ביצוע ואחזקה בהתאם
לתכנון בכל הפרויקטים




ביצוע ואחזקה בהתאם
לתכנון בכל הפרויקטים




עדכון פרקי התכנון הסביבתי והאקוסטי במגדירי
המשימות לתכנון מסילות ותחנות
הוספת מתקני אופניים ,קידום תכנון שבילי
אופניים ותכנון נופי ,כולל קישור בין התחנות
לישובים סמוכים
קידום נוהל תחזוקת נוף מקיימת
תוכניות מפורטות לשימור מבנים בעלי ערך

אישור תכנית ב2017 -
הכנת נספח סביבתי
אחיד וצירופו למכרזים:
2016

 פילוח פעילויות הרכש של החברה עפ"י
פרמטרים של ההשפעות הסביבתיות הכרוכות
בייצור ו/או בשימוש במוצר
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מטרות

מיזעור הפליטות
לסביבה של פסולת
וחומרים הנוצרים
בפעילות השוטפת

מדדי ביצוע

יעדים

ניהול החוזים עם
קבלני משנה וספקים
בהתאם למאפיינים
הסביבתיים שנקבעו
במכרז
צריכת דלק יעילה
בקטרים

הלימה בין הוראות
המכרז להתנהלות
הסביבתית בפועל

 פיתוח ורכישת מוצרים תחליפיים בעלי השפעות
סביבתיות חיוביות
 הכללת דרישות סביבתיות במפרטי רכש
ומכרזים רלוונטים

צמצום של  2%בצריכת
הדלק (ק"מ/ליטר)
בשנת  2017ביחס
לשנת 2014
השלמת איסוף
והתאמה ל SAP-ב-
2016
דיווח שנתי החל מ-
( 2017עבור )2016
מחזור של  50%פסולת
אלקטרונית משנת
2016





מערכת מידע
סביבתית
דיווח פליטות גזי
חממה
מיחזור פסולת
אלקטרונית

אמצעים אופרטיביים









גיבוש מדיניות ומתן
כלים למנהלים לטיפוח
ומיצוי המשאב האנושי
באמצעות הדרכה
מתמדת ,עידוד
לנקיטת יוזמה
והצטיינות

קידום יכולות
מקצועיות

רווחה :ביצוע
פעילויות רווחה
(ארועים לילדי
עובדים) .תווי שי,
גיבושים ונופש
קידום בריאות :קיום
סדנאות לתמיכה
באורח חיים בריא

גיוס כ"א איכותי
ומותאם ליעדי הרכבת
וניהולו תוך שימור
גמישות ארגונית

גיוס כ"א מתאים
תוך שמירה על
תהליך גיוס איכותי,
קצר ושקוף
עמידה בדרישות
החוק בנושא
תעסוקה

 השלמת הליךההכשרה ל100%-
מעובדי התפעול
החדשים
 הדרכות מקצועיות ל- 100%מהעובדים
הרלוונטיים בשנה
 הכשרה ניהולית אחתל  3 -שנים לעובדים
רלוונטים
השלמת 100%מההכשרות הנדרשות
עד לקליטת הציוד
והטכנולוגיות החדשות
שימור השקעת החברה
בפעילויות רווחה









מיפוי פליטות גזי חממה
התייעלות בהוצאות דלק
התקנת סננים לצמצום פליטות חלקיקים וצריכת
הדלק
הכללת הנחיות לבנייה ירוקה במסגרת
פרוגרמות לתכנון תחנות ומתקנים
בחינת הטמעת עקרונות בנייה ירוקה בתחנות
קיימות באופן הדרגתי או במסגרת שדרוג
תחנות
פרוייקטים להפרדת פסולת במקור בקרונות
ובמתחמי הרכבת
מיפוי צרכני מים ,שימוש חסכוני במתקנים
לשטיפת רכבות
התקנת אמצעים לחיסכון (אנרגיה ומים)
בתחנות ,במשרדי החברה ובמתחמים
ניהול פלט ארגוני וארכיב אלקטרוני בבסיסו
ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית להתקנת גופי
תאורה טבעית במבנים
יצירת תכנית הדרכה רב שנתית לתמיכה בגידול
בתשתיות ובשינויי הטכנולוגיה
פרישת אמצעי הדרכה ומידע בחטיבות
רלוונטיות
יצירת תוכנית לשימור ושיתוף הידע
בניית שיטות שכר לעידוד העובדים ושיפור
תפוקתם
בחינת האפשרות להכללת תוספות השכר
במשכורות הבסיס
ניתוח והטמעת ממצאי הסקרים הפנים ארגוניים
ארגון מסגרות לפעילות ספורטיבית על בסיס
שבועי

 5%השתתפות ממוצעת
שנתית
סיום תהליך הגיוס עד
 45ימים מהראיון
הראשון
עמידה ב 2% -נשירת
עובדים חדשים (עד 3
חודשים מיום הקליטה)
העסקה של  5%מעבר
לדרישות החוק






יישום תוכנית התייעלות בכ"א
תוכנית לגיוס עובדים
הגברת האכיפה על עובדים אשר הצהירו באופן
כוזב על קרבת משפחה למועסקים בחברה
גיבוש תוכנית מקיפה להעסקת בעלי מוגבלויות
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שמירה על רמת
בטיחות גבוהה בקרב
העובדים בכל מתקני
החברה
שיפור השירות לנוסע
ועמידה ביעדי השירות

מדדי ביצוע

יעדים

הכללת החברה
במדד מעלה לקידום
בריאות ורווחת
עובדים
צמצום מספר
תאונות עבודה
בשנה

כניסה למדד ב2017-

דיוק הגעת הרכבות
בתחנות היעד (עד 5
דקות איחור)
עמידה ביעדי שירות

 94%עמידה בלוחות
הזמנים בכלל ובשעות
שיא בפרט
 85%מענה לפניות
טלפוניות
עד  21ימי מענה לפנייה
בכתב
 85%בשנת ( 2016על
פי סקר שביעות רצון)

מס' ק"מ ממוצע
(נסועה) בין אירועים
נחקרים
מס' ק"מ ממוצע
(נסועה) בין אירועים
נחקרים חמורים
וקשים
ירידה באירועים
אדומים (חציית
מפגש ע"י רכב
לאחר ירידת
המחסום) לק"מ
(אלפי ק"מ)
שיתוף פעולה
אסטרטגי בנושאים
חינוכיים ,קהילתיים
וחברתיים ,עם
רשויות מקומיות
שבתחומן לרכבת
פעילות משמעותית.

 260,000ק"מ ()2016

שביעות רצון נוסעים
(קבועים ומזדמנים)

צמצום גורמי הסיכון
העלולים לגרום אירועי
בטיחות בעלי
פוטנציאל לנזק

שיתוף פעולה עם
הקהילה בישובים בהם
לרכבת פעילות
משמעותית

הפחתה של  10%בכל
שנה ביחס ל2015-

 2,000,000ק"מ
()2016
ירידה של  5%ביחס
למנורמל )2016( 2015

יישום שיתופי פעולה
בהתאם לתוכניות
בנושא

אמצעים אופרטיביים




קמפיין בטיחות רכבתי לעובדים
עדכון תכנית ניהול הבטיחות ברמת הנהלת
הרכבת
עדכון תכניות ניהול בטיחות באתרי החברה
עדכון נהלי ניהול הבטיחות המרכזיים
המשך התאמת תשתיות לבעלי מוגבלויות ,גם
מעבר לדרישות החוק ,בכל תחנות הרכבת
הידוק שיתוף הפעולה עם חברות התחבורה
הציבורית במטרה לשפר את השירות לנוסע
מערכת לשירות עצמי ללקוחות הרכבת
ביצוע סקרים ממוקדים ללקוחות באתר הרכבת
הרחבת הממשקים השירותיים מול הלקוח
באמצעים דיגיטליים
שיפור המסרים ושיפור עמדות אודות הרכבת
יצירת חלופות תחבורתיות הולמות במקרים בהם
נסגרות תחנות לצרכי תחזוקה/פיתוח
בקרה על מימוש ההחלטות שהוחלטו בועדות
החקירה של אירועי הבטיחות
שיפור תשתיות ואמצעים טכנולוגיים על מנת
למזער את הסיכון לתאונות במפגשי כביש –
מסילה ,לרבות התקנת רמזורים מקדימים
והתקנת מצלמות אכיפה
יישום תכנית הבטיחות
הטמעת תהליך ניהול סיכונים





שת"פ עם העיר לוד
ייזום ירידי תעסוקה
שיתופי פעולה עם בתי ספר (סיורים ,הדרכות
מקצועיות במקצועות הרכבת ,הצגת פעילות
החברה וכד')
שדרוג מוזיאון הרכבת והדגשת היבטי הקיימות
של הרכבת
מסלולי טיולים בקרבת הרכבת
פרסום פעילות בנושאי פיתוח בר קיימא כמודל
לחיקוי ולשיתופי פעולה בנושא
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 .1מבוא
 .1.1רקע
פעילות הרכבת נוהלה עד שנות ה 80 -באמצעות יחידת סמך במשרד התחבורה .בשנת 1988
צורפה הרכבת לרשות הנמלים ושמה שונה ל"רשות הנמלים והרכבות" .בחודש דצמבר 1996
אישרה הממשלה שינוי במבנה פעילות רכבת ישראל ,אשר במסגרתו הוחלט לפעול להעברת
פעילות הרכבת מרנ"ר לחברה ממשלתית שתפעל בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות,
וכל זאת בכפוף לקביעת סמכויות רישוי ופיקוח בידי משרדי הממשלה וקביעת מנגנוני פיקוח על
תעריפי נסיעה ברכבות ,חברת רכבת ישראל בע"מ הוקמה בפועל בשנת  .2003החברה אחראית
על הסעת נוסעים והובלת מטענים ,פיתוח ,ניהול ,תחזוקה ותפעול תשתיות הרכבות בישראל.
החברה מעסיקה כ 3,000-עובדים.
מאז הקמתה כחברה ממשלתית ,חלה התפתחות משמעותית בדרישות הרגולטוריות בכל הנוגע
להטמעת עקרונות של פיתוח בר קיימא בחברות הממשלתיות .אבן דרך משמעותית בתהליך זה
הונחה על ידי החלטת ממשלה מס'  246מחודש מאי ( 2003תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא
בישראל*) .תוכן ההחלטה גורס כי מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות
פיתוח בר קיימא המשלבים :כלכלה דינמית ,שימוש מושכל במשאבי טבע ,הגנה על מערכות
אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכל .בהמשך להחלטת הממשלה ,פרסמה רשות החברות
הממשלתיות חוזר בנושא יישום תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות ביוני
 .2009בהמשך ,בדצמבר  2013פרסמה הרשות הוראות ליישום החוזר וכן מדריך לפיתוח בר
קיימא בחברות הממשלתיות (אשר הופק על ידי רשות החברות הממשלתיות בשיתוף המשרד
להגנת הסביבה).
בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות ולמדריך האמור ,הוקמה ועדת היגוי ,בראשות
סמנכ"ל כלכלה וכספים ובהשתתפות נציגי החטיבות המרכזיות הרלוונטיות בארגון .ועדת ההיגוי,
בסיוע יועצים מקצועיים ,גיבשה עבור החברה תכנית לפיתוח בר קיימא ,הכוללת ארבעה תחומים
מרכזיים :הון כלכלי ,הון סביבתי ,הון אנושי והון חברתי .בכל אחד מהתחומים ,נערך מיפוי השפעות
ופעילויות עיקריות ,הוגדרו מטרות ,נקבעו יעדים ומדדים להגשמת המטרות וכן גובש סל פעילויות
לקידום בכל תחום.

פיתוח בר קיימא -פיתוח היכול להתקיים לאורך זמן רב ביותר באותו אופן ,כיוון שאינו פוגע בבסיס
המשאבים עליהם הוא נשען .ניצול המשאבים נעשה בקצב המאפשר לתהליכים טבעיים לחדש מה שנוצל.
פיתוח כזה מגביל את יכולת הצמיחה שלו לפי כמות המשאבים והתחדשותם על פני כדור הארץ ודואג
לטפח את המערכות הטבעיות שמספקות לנו ישירות או בעקיפין את מרבית המשאבים הללו.
(מתוך פרסום של המשרד להגנת הסביבה" -אג'נדה  21והצהרת ריו ,רקע ,תקציר והיבטים ישראליים" ,אפריל )2002
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 .1.2תמצית פעילות החברה
 .1.2.1הסעת נוסעים
החברה מנהלת ,מתחזקת ומפעילה את רשת מסילות הברזל בישראל ומספקת שירותי תחבורה
ציבורית ברכבת באמצעות רשת מסילות ברזל ארצית .פעילות זו הינה הפעילות העיקרית של החברה,
בנוסף להובלת מטענים ולאחריות על תכנון ופיתוח תשתית מסילות הברזל הארציות.
כמות הנוסעים המשתמשים בשירותי הרכבת גדלה מידי שנה ובעקבות כך גם כמות נסיעות הרכבות
המופעלות .בשנים  2012-2014הסיעה החברה כמות שנתית של כ 40.4-מיליון ,כ 45.1-מיליון וכ-
 48.5מיליון נוסעים בהתאמה ,והפעילה באופן יומי כ 398-רכבות ,כ 402-רכבות וכ 448-רכבות,
בהתאמה.
על פי תחזיות הנוסעים המעודכנות של החברה ,צפוי הגידול במספרי הנוסעים להימשך עד לשנת
 ,2020בה צפוי מספר הנוסעים לעמוד על כ 65-מיליון נסיעות בשנה ,המהווה גידול של כ 36%-מול
נתוני הביצוע לשנת  .2014חשוב לציין כי על פי תחזיות אלו ,במידה ותצליח החברה להביא להפחתה
משמעותית בחסמים המונעים את הנגשת תחנות המוצא והיעד המרכזיות ,צפויים מספרי הנוסעים ב-
 2020להיות אף גבוהים יותר ולהגיע לכ 70-מיליון.
איור  1.1להלן מתאר את הגידול המתמשך במספר הנוסעים.
איור  : 1.1כמויות הנוסעים ברכבת ישראל
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 1מתוך ספר תוכניות העבודה לשנת .2015
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 .1.2.2הובלת מטענים
רכבת ישראל מספקת שירותי הובלת מטענים לגורמים שונים ,באמצעות רשת מסילות הברזל הארצית.
פעילות חטיבת המטענים מתמקדת בהובלת מטענים בהם קיימים יתרונות לשינוע רכבתי ,הנובעים
מקווים ארוכים ,מיקום מסופים ,כמויות מטען גדולות ונקודות מוצא ויעד קבועות .החברה מפעילה
בממוצע כ 41-רכבות משא מדי יום ,כאשר בשנים  2012-2014שינעה החברה  7,023אלף טון,
 6,667אלף טון ו 7,539 -אלף טון ,בהתאמה.
סוגי המטענים העיקריים המובלים על ידי החברה הינם:
מחצבים  -הובלת המחצבים מתבצעת בעיקר עבור חברת כימיקלים לישראל ,אשר הינה הלקוח
המרכזי של החברה בתחום הובלת המטענים בכלל ובמוצר המחצבים בפרט.
מכולות  -החברה מספקת הובלה רכבתית וכן שירותי פריקה וטעינה (באמצעות מנופים) של מכולות
על גבי קרונות שטוחים .מכיוון שהחברה אינה מספקת את כלל השירותים הלוגיסטיים הנדרשים ללקוח,
בתחום המכולות החברה פועלת בעיקר כמוביל משנה עבור ספקי שרות כולל המציעים שירות שינוע
מכולות מהלקוח אל הנמלים ובחזרה.
גרעינים  -ל רכבת גישה מסילתית ישירה למכוני התערובת הגדולים בישראל :לשני מכונים בבעלות
חברת 'אמבר מכון לתערובת אגודה שיתופית חקלאית בע"מ' הממוקמים בחדרה ובדבירה והחל
ממחצית שנת  2012גם למכון התערובת של חברת מילובר בע"מ הממוקם בקריות .בנוסף ,מובילה
הרכבת גרעינים עבור שני לקוחות קטנים הפועלים כעמילי מכס ומספקים את הגרעינים ללקוחות קצה
אחרים.
אשפה וחול  -שירות המשלב הובלת אשפה במכולות ייעודיות ממתקנים במרכז הארץ להטמנה באתר
אפעה בדרום והובלת חול לתעשיית הבניה מהנגב למרכז הארץ בנתיב החזרה.
בטבלה להלן מובא פירוטת של היקף הובלת המוצרים העיקריים מתוך כלל היקף פעילות מגזר
המטענים (באלפי טון) בשנים :22012-2014
2012
סוג המטען

כמות
(אלפי טון)

שיעור
מסה"כ
ההובלה

2013
כמות
(אלפי טון)

שיעור
מסה"כ
ההובלה

2014
כמות
(אלפי טון)

שיעור
מסה"כ
ההובלה

מחצבים

3,902

56%

3,359

50%

3,768

50%

מכולות

2,266

32%

2,521

38%

2,570

34%

גרעינים

585

8%

401

6%

629

8%

חול ואשפה

270

4%

386

6%

572

8%

סה"כ

7,023

100%

6,667

100%

7,539

100%

 2מתוך התשקיף וספר תוכניות החברה לשנת .2015
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 .1.2.3אחזקת צי נייד
החברה מחויבת לספק ללקוחותיה שירות אמין ויעיל בתחומי הסעת הנוסעים והובלת מטענים .מתן
השירות כרוך בקיום מערך תחזוקה יעיל ומנוהל היטב .לצורך כך פועלת החברה בשבעה מתחמי
תפעול לצרכי תחזוקה שונים כגון חניית רכבות ,הכנת רכבות נוסעים ומטענים ותדלוק.

שטח

המתחמים הינו מאות דונמים כל אחד (חלקם מיועדים להרחבה במסגרת תוכנית תשתית לאומית
המקודמת המקודמת בימים אלו  -תת"ל  .)45בנוסף ,החברה מקדמת תכנון מתחמים חדשים בפריסה
ארצית הכוללים מתחמי תחזוקה לשם קליטת ציוד נייד ותחזוקתו ,הנדרש לצורך הרחבת הפעילות .
מלאי החברה המשמש לתחזוקה מאוחסן במתחמים שונים בפריסה ארצית ומחולק ל 5-משקים
עיקריים :חלקי חילוף לציוד נייד ,דלק לרכבות ,חומרי מסילה ,חומרי תשתית (חשמל ,איתות ותקשורת)
וחלקי חילוף לציוד מכאני הנדסי .המלאים מיועדים לתוכנית הפיתוח של החברה וכן לתחזוקה שוטפת.
להלן נתונים עיקריים ,נכונים לשנת  ,2014לגבי צי הרכבות ,המסילות וציוד המותקן לאורכן:
כמות (יח')

ציוד
נוסעים
קטרים וקרונות

מטענים

קטרים

קרונות

קטרים

קרונות

86

563

36

749

מסילות ראשיות

 930ק"מ

מסילות משניות

 236ק"מ

סימנורים
מחסומי רכבת

2,200
78

מרבית פעילות התחזוקה מבוצעת על ידי עובדי הרכבת .יחד עם זאת ,קיימים מספר תחומי פעילות
בהם הרכבת נעזרת בשירותי מיקור חוץ של מספר חברות בינלאומיות ,בכפוף לשיקולי עלות תועלת.
 .1.2.4מסחר
תחנות הרכבת של החברה כוללות חנויות בתחום הקפה והמזון וכן מכונות אוטומטיות ,שטחי פרסום
והפצת חינמונים (עיתונים המחולקים בחינם) .מרכזי המסחר בתחנות הרכבת אינם נבנים כמרכזי
מסחר בפני עצמם ,אלא במסגרת שירותים משלימים הניתנים לבאי תחנות הרכבת.
בשנת  2013כ 75%-מהכנסות פעילות המסחר יוחסו לדמי שכירות של חנויות ודוכנים הממוקמים
בתחנות הרכבת ומספקים בעיקר שירותי קפה ומזון ,כ 7%-להכנסות ממכונות אוטומטיות ,כ2%-
משטחי פרסום וכ 10%-מחוזים בגין הפצת חינמונים .בנוסף כ %6-בגין מכירת גרט.
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 .1.3תוכנית הפיתוח
החברה מתכננת ,מפתחת ומממשת פרויקטים בהתאם לתוכניות הפיתוח המפורטות שלה .תוכניות
הפיתוח של החברה מאושרות כולן על ידי נציגי הממשלה ,ומהוות חלק מהסכם ההפעלה והפיתוח
אשר נחתם בין החברה לבין מדינת ישראל בשנת  .2014התוכניות כוללות הקמת תשתיות ,הקמת
קווי נוסעים חדשים ,שדרוג ו/או הכפלת קווי שירות קיימים ,קידום תוכנית החשמול ,רכישת ציוד נייד,
הקמת והרחבת מסופי מטענים והקמת מתחמי תחזוקה ותחנות נוסעים חדשות ,הן במסגרת קווי
נוסעים קיימים והן במסגרת קווי נוסעים חדשים.
להלן סקירה קצרה של הפרויקטים המרכזיים בתחום הפיתוח בטווח הזמן הקרוב:
הקו המהיר לירושלים
הקו צפוי לחבר את בירת ישראל למטרופולין תל אביב ואזור המרכז באמצעות קו רכבת מהיר וחשמלי,
ובכך להביא להקלת גודש התנועה בין ירושלים לאזור המרכז .משך זמן הנסיעה הצפוי בקו המהיר
מתל אביב לתחנת האומה בירושלים הינו כ 30-דקות .נכון למועד הכנת התוכנית ,חלקו הראשון של
הקו הוקם ונמצא בשימוש בתוואי תל-אביב – מודיעין .חלק נוסף של מסילה כפולה באורך של כ32-
ק"מ נמצא ,נכון למועד הכנת התוכנית ,בבניה מתקדמת ויקשר את אזור מחלף דניאל עם ירושלים
באמצעות מערכת של  9גשרים (באורך כולל של כ 3-ק"מ) ו 5-מנהרות (באורך כולל של כ 19-ק"מ).
תחנת היעד הסופית של הקו מוקמת במתחם ייעודי בכניסה לירושלים ,בסמוך לבנייני האומה ,בעומק
של כ 80-מטרים מתחת לפני האדמה.
פרויקט הקו המהיר מנוהל מבחינה ארגונית תחת מנהלת ייעודית ,אשר במסגרתה פועל צוות של כ-
 23עובדים לניהול פעילות התכנון והביצוע של כלל האתרים לאורך הקו ,התקשרויות מול גורמים
רלוונטיים בחברה ומחוצה לה ,ניהול תקציב ,בחינת השלכות משפטיות ועוד.
נכון למועד הכנת התוכנית לפיתוח בר קיימא ,הצפי להשלמת הקו והפעלתו לשימוש נוסעים הינו סוף
הרבעון הראשון של שנת .2018
איור  :1.2מבנה תחנת הרכבת "האומה" ,ירושלים (הדמיה)
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קו אשקלון – באר
הפרויקט

כולל

שבע
הקמת קו מסילה

כפול ,באורך של כ 60-ק"מ ,המחבר בין אשקלון לבאר שבע .לאורך הקו יפעלו  3תחנות נוסעים ,בערים
אופקים ,שדרות ונתיבות .עבודות התשתית בפרויקט כוללות בקטע אשקלון – נתיבות 7 :גשרים4 ,
הפרדות מפלסיות ו 4-מעברים חקלאיים .בקטע נתיבות – צומת גורל 10 :גשרים רכבתיים 1 ,גשר
כביש (כביש  )40ו 7-מעברים חקלאיים.
הפרויקט הוכרז כפרויקט לאומי (תת"ל  )14/4וצפוי להסתיים במהלך שנת  .2015פתיחת הקו לתנועת
נוסעים תבוצע בשלבים :תחנת שדרות נפתחה בדצמבר  ,2013תחנת נתיבות נפתחה בפברואר ,2015
ותחנת אופקים עתידה להיפתח במהלך .2015
פרויקט החשמול
נוכח מגמות הפיתוח של רכבת ישראל ,הביקוש ההולך וגובר לתחבורה מסילתית והדרישה להעלאת
רמת השירות ,הוחלט ,במסגרת תוכנית "נתיבי ישראל" ,להוציא לפועל את תוכנית החשמול להחלפת
שיטת ההנעה הקיימת כיום של רכבות החברה (דיזל) בהנעה חשמלית .שיטת הנעה חשמלית הינה
שיטה מודרנית ,אמינה ,סביבתית וכלכלית יותר ביחס להינע דיזל .יתרונותיה הרבים של השיטה ,אשר
יפורטו בהמשך המסמך ,הביאו אותה להיות השיטה הנהוגה באירופה כיום ,ומזה עשורים רבים,
להנעה רכבתית להסעת נוסעים.
בדומה לקו המהיר לירושלים ,גם תוכנית החשמול מנוהלת מבחינה ארגונית תחת מנהלת נפרדת
בחברה ,אשר במסגרתה פועל צוות לניהול פעילות התכנון והביצוע של כלל האתרים לאורך קווי
השירות לנוסעים אשר יופעלו בהנעה חשמלית ,התקשרויות מול גורמים רלוונטיים בחברה ומחוצה לה,
ניהול תקציב ,בחינת השלכות משפטיות ועוד.

תוכנית נתיבי ישראל -בחודש פברואר  2010אישרה הממשלה תוכנית תחבורה לפיתוח הגליל והנגב .מטרת
התוכנית הינה פיזור מאוזן יותר של האוכלוסייה ופריסת הפעילות התעסוקתית והכלכלית גם לערי הפריפריה
באמצעות שיפור הנגישות התחבורתית.
במסגרת התוכנית הוחלט כי תוקם שדרת תשתית יבשתית בין-עירונית מקרית שמונה ונהריה בצפון עד משאבי שדה
ואילת בדרום ו תכלול תוואי אורך של מסילות ראשיות ,של כבישים ראשיים ומספר צירי רוחב .שדרת התשתית
תבוצע בשני שלבים :האחד ,ביצוע מיידי של מספר פרויקטים ,והשני ,תכנון של פרויקטי המשך בכפוף לאישור
תקציב על ידי הממשלה.
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 .2הון כלכלי
 .2.1מיפוי סוגיות
פרק ההון הכלכלי עוסק במיפוי וסקירת ההיבטים הכלכליים והעסקיים של רכבת ישראל .בפרק מוצגות
סוגיות ופעולות שמטרתן ליצור תהליכים המקדמים יציבות ,התייעלות ,התנהלות עסקית תקינה ושיפור
איכות הניהול.
 .2.1.1מסגרת פעילות כלכלית
.2.1.1.1

כללי

חברת רכבת ישראל הינה חברה ממשלתית העוסקת בהסעת נוסעים ,שינוע מטענים ,פעילויות פיתוח
ופעילויות מסחר .בטרם הוקמה החברה ,פעלה הרכבת כיחידת סמך במשרד התחבורה והבטיחות
בדרכים .על פי תיקון מס'  5לחוק רשות הנמלים ,צורפה הרכבת בשנת  1988לרשות הנמלים ובשנת
 1996אישרה הממשלה שינוי במבנה פעילות רכבת ישראל ,אשר במסגרתו הוחלט לפעול להעברת
פעילות הרכבת מרנ"ר לחברה ממשלתית שתוקם בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות .בהתאם
להסכם ההפעלה והפיתוח ,אשר נחתם בין ממשלת ישראל והחברה בשנת  ,2014פעילותה השוטפת
של החברה וכן פעילות הפיתוח שלה מסובסדות על ידי המדינה המעבירה סובסידיה שוטפת לכיסוי
ההוצאה המוכרת בגין הסעת נוסעים וסובסידיה פר טון לק"מ הובלת מטענים ,וכן סובסידיה למימון
פעילות הפיתוח של החברה.
.2.1.1.2

תקציב החברה

מימון פעילותה של רכבת ישראל מתאפשר הודות להכנסות החברה מענפי העיסוק השונים (הסעת
נוסעים ,שינוע מטענים ,מסחר וכד') ומסובסידיה המשולמת בידי ממשלת ישראל במסגרת הסכם
ההפעלה והפיתוח .בשנת  2013הסתכמו הכנסותיה העצמאיות של החברה בכ 847-מיליון ש"ח בעוד
הכנסותיה מהסובסידיה הסתכמו בכ 800-מיליון ש"ח .סך העלויות באותה שנה היו מעט גבוהות מ-
 1.8מיליארד ש"ח המייצרים גירעון של כ 175-מיליון ש"ח .ב ,2014-הכנסותיה העצמאיות של החברה
הסתכמו בכ 917-מיליוני שקלים ,הכנסותיה מסובסידיה הסתכמו בכ 252,1 -מיליון ש"ח ועלויותיה
הסתכמו בכ 2,019 -מיליון ש"ח .בנוסף ,כחלק מהסכם ההפעלה והפיתוח (ראה/י סעיף )2.1.1.3
קיבלה הרכבת פיצוי בגין שנים קודמות המתבטא בסובסידיה בסכום של כ 900 -מיליון ש"ח אשר הביא
את החברה לרווח של כ-מיליארד ש"ח.
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להלן טבלה המציגה את הנתונים הכספיים הכלליים לשנת ( 20143באלפי ש"ח):
תחום פעילות תחום פעילות תחום
הסעת נוסעים הובלת מטענים פעילות סחר
.1

סה"כ

הכנסות
א.

הכנסות
מחיצוניים

ב.

הכנסות מסובסידיה 1,078,940
שוטפת – ממשלת
ישראל

173,211

ג.

1,791,741

342,852

35,220

.2

עלויות

1,693,289

316,708

9,895

2,019,892

.3

רווח מפעולות רגילות

98,452

26,144

25,325

149,921

סך הכל

.2.1.1.3

התחום 712,801

169,641

35,220

917,662

-

1,252,151

2,169,813

הסכם ההפעלה והפיתוח

ביוני  2014חתמו ממשלת ישראל וחברת רכבת ישראל על הסכם ההפעלה והפיתוח המעודכן ("הסכם
הסובסידיה") .במסגרת ההסכם ,מוסדרים היחסים בין המדינה לבין החברה בכל הנוגע להתחייבויות
החברה ביחס לפעילותה השוטפת בתחום התחבורה הרכבתית וביחס לביצוע תוכניות פיתוח ,וכן
קביעת הוראות בדבר מתן תשלומי סובסידיה לחברה ע"י המדינה כנגד עמידתה בהתחייבויות אלה.
הסכם זה צפוי ,בהתאם להחלטת המדינה ,להיות בתוקף עד לשנת  .2020במסגרת ההסכם ,התחייבה
החברה להפעיל את שירותי ההסעה לנוסעים ,את שירותי הובלת המטענים ואת שירותי התשתית כדין,
בהתאם להנחיות הממשלה ,ברמת שירות נאותה ,באופן רציף ותקין ,תוך מיצוי יעיל של המשאבים
והמקורות שלרשותה ונקיטת מדיניות הוצאות מרוסנת וחסכנית ותוך שיפור רמת השירות לנוסע.
במסגרת ההסכם ,התחייבה החברה ,כנגד העמדת הסובסידיה על פי ההסכם ,לפעול למימוש מדיניות
הממשלה בתחום התחבורה הרכבתית .לשם מימוש מדיניותה כאמור ,מתחייבת הממשלה לסייע
בפעילות התחבורתית השוטפת של החברה בתקופת הסכם ההפעלה והפיתוח בדרך של מתן
סובסידיה .גובה הסובסידיה השוטפת אשר תשולם לחברה בגין ביצוע מחויבויותיה בשנה מסוימת יהיה
סכום הרכיבים הבאים:
 .1סכום הסובסידיה השנתית הנורמטיבית בגין נוסעים -הוגדרה בהסכם כסכום ההוצאה השנתית
המוכרת בגין נוסעים ,יחד עם ההוצאה השנתית המוכרת בגין שינויים בהוצאות הביטחון
וארנונה ,בניכוי ההכנסה השנתית המוכרת בגין נוסעים ,בניכוי ההכנסה השנתית המוכרת
ממסחר ,ובניכוי הכנסות מוכרות אחרות ,כפי שפורטו בהסכם ההפעלה והפיתוח.
 .2סכום הסובסידיה התמריצית השנתית בגין נוסעים -הסובסידיה התמריצית הוגדרה לשני
מצבים :א .סובסידיה תמריצית בגין נוסעים בשעת שיא הניתנת לטובת החברה על עליה

 3מתוך הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2014
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מוגדרת של כמות הנוסעים בשעות השיא ,בהשוואה לשנה קודמת .ב .סובסידיה תמריצית בגין
נוסעים בשעת שפל הניתנת לטובת החברה עבור עליה מוגדרת של נוסעים בשעות השפל.
 .3סובסידיה שנתית למטענים -הסובסידיה למטענים הוגדרה בהסכם כמכפלת טון-ק"מ בסכום
הקבוע לאותה שנה בניכוי סכום הפחת השנתי .הסובסידיה תפחת במהלך שנות ההסכם
בשיעור של כ %6-מדי שנה ובסך כולל של כ 28.5%-החל משנת .2016
.2.1.1.4

הנפקת אג"ח

בחודש מרץ  2015ביצעה רכבת ישראל לראשונה הנפקת אג"ח ציבורית ,המורכבת משתי סדרות
( 509ו 349-מיליוני ש"ח) .ההנפקה מעוגנת בהסכם ההפעלה והפיתוח (המתואר לעיל) ובו הותר
לחברה לגייס סך של עד שני מיליארד שקלים חדשים .במסגרת ההסכם הוסכם כי המדינה תעביר
לחברה ,כחלק מכספי הסובסידיה לפיתוח ,תשלומים בגובה התחייבויותיה של החברה בגין אגרות
החוב (הקרן והריבית) בהתאם לתנאים שאושרו מראש ובכתב ע"י נציגי הממשלה .החברה הפקידה
את הכספים שגייסה באמצעות ההנפקה ואת פירות ההשקעה בגינם בחשבון בנק ייעודי והם ינוהלו
בהתאם לכללים שאושרו על ידי החשבת הכללית במשרד האוצר .ההון שגויס בהנפקה ישמש למימון
תוכניות פיתוח התשתיות של החברה וצפויים להפחית את תלות החברה בתקציב המדינה .בנוסף,4
הנפקת אגרות חוב מחייבת עמידה בסטנדרטים ניהוליים גבוהים ,הנגזרים מחוק ניירות ערך ושצפויים
להאיץ תהליכים של שקיפות וזרימת מידע לציבור ,עמידה בסטנדרטיים עסקיים וחיזוק הממשל
התאגידי בחברה.
.2.1.1.5

בקרה תקציבית ופרוייקטלית

פעילות החברה מבוקרת באופן רציף ,תוך התייחסות לשני היבטים מרכזיים ,היבט תקציבי והיבט
הפיתוח.
היבט תקציבי -יחידות הביקורת של החברה כוללות  6ראשי תחומי ביקורת (פרויקטים הנדסיים,
ביקורת בטיחות ואיכות הסביבה ,ביקורת רכש התקשרויות ולוגיסטיקה ,ביקורת מערכות מידע ומטה,
ביקורת תפעול רכבות ושירות ,ביקורת נייד ומסילה וביקורת כלכלה וכספים) .היחידות מבצעות במהלך
השנה ביקורות מתוכננות ושאינן מתוכננות מראש אשר מתקיימות בנוסף לביקורת המתבצעת על ידי
רואה חשבון חיצוני.
היבט הפיתוח -הממשלה ,באמצעות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשרד האוצר מפעילה גוף
מומחה לביצוע בקרה על פרויקטי הפיתוח של חברת רכבת ישראל .הבקרה נעשית כמדיניות ממשלה
ובדומה לפעילות מול חברות ממשלתיות אחרות ,חברת הבקרה מורכבת מחברות ישראליות בעלות
ניסיון בתחום של הנדסה ,תכנון ,כלכלה ופיננסים ובעלות היכרות עם המשק המסילתי המקומי (קבוצת

 4מתוך הודעת דובר החברה מתאריך 18/3/2015
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פארטו) ומחברה זרה בעלת ניסיון בינלאומי בתחום המסילתי ( .)IRCחברת הבקרה פועלת מטעם
הממשלה במעקב אחר פעילות הפיתוח של החברה ,משלבי תכנון הפרויקטים ועד לסיומם ,ובכלל זאת
בודקת מוכנות תוכניות למכרז ,מבצעת מעקב ובקרה שוטפים על פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע שונים
מבחינת עמידה בלוחות זמנים ,בתקציב ובאיכות ,מזהה חסמים וכשלים תהליכיים ומתריעה על כך.
בדיקת אומדני עלויות של פרויק טים על ידי חברת הבקרה מפחיתה רמת סיכון ואי ודאות ומגדילה
יכולת לעמוד באמות המידה להצלחת פרויקטים .חברת הבקרה מספקת לממשלה דוחות שוטפים
בנוגע לפרויקטים ספציפיים ודוחות בקרה תקופתיים (רבעוניים ושנתיים) כלליים.

 .2.1.2בדיקות כלכליות ובחינת חלופות לפרויקטים
.2.1.2.1

כללי

הפרויקטים הרבים המעוגנים בתוכניות פיתוח ממשלתיות ארוכות טווח ,הינם בעלי השלכות רחבות
המחייבות עריכת בדיקות כלכליות טרם בחירת החלופה הכדאית ביותר .במסגרת הבדיקות של כל
פרויקט ,נבחנים פרמטרים רבים שהוגדרו כבעלי חשיבות להצלחת התוכנית .מטרתם לאזן בין הצרכים
התחבורתיים של אזרחי המדינה וההשפעות והתועלות החיצוניות שינבעו מקידום כל פרויקט כגון
הפחתת זמני נסיעה ,צמצום רמות זיהום אוויר והגודש בכבישים ,חישובי תועלות כלכליות המתקבלות
מהשפעות הישירות והעקיפות של הפרויקטים השונים וכדומה .עיקרי תכנית הפיתוח של החברה
מובאים בפרק  1.3של המסמך.
.2.1.2.2

בדיקת כדאיות לביצוע פרויקטים

במסגרת תהליך תכנון הפרויקטים שבהסכם הפיתוח חולקו המיזמים לשתי קבוצות עיקריות :פרויקטי
פיתוח ,שהנם פרויקטי השקעות לפיתוח רשת המסילות ורכש נייד הנגזר ממנו ,ופרויקטים קטנים,
שהנם פרויקטי השקעות בתחום שיפור השרות ,הבטיחות והביטחון .לצורך בדיקת כדאיותם הכלכלית
והתחבורתית של הפרויקטים ,נערכו בדיקות מקיפות באמצעות כלכלני החברה וחברות ייעוץ חיצוניות,
בהתאם לאופי הפרויקט וחשיבותו .כאשר מדובר בפרויקט תשתיות רחב היקף ,הכדאיות הכלכלית
נבחנה תוך התייחסות לעקרונות הכלכליים וההנחיות המפורטים בנוהל פר"ת של משרד התחבורה-
נוהל שנועד להערכת השקעות בפרויקטים תחבורתיים .במסגרת מתודולוגיה זו ,הכוללת מודלים
המקובלים והמשמשים מיזמי תחבורה גדולים ברחבי העולם ,משוקללים פרמטרים רבים המביאים
לידי ביטוי תועלות שלרוב אינן מצויות בתחשיבים כלכליים סטנדרטיים ,תוך ראיית התרחישים השונים
מנקודת מבט של המשק הלאומי .כאשר מדובר בפרויקטים קטנים יותר בהיקפם ומשמעותם כגון
פרויקטי שירות או רכישת ציוד נייד ,נבחנת מידת כדאיותם הכלכלית באמצעות אגף הכלכלה של
החברה.
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.2.1.2.3

הטמעת עלויות חיצוניות בתחשיבים הכלכליים

עלויות חיצוניות הן עלויות שנגרמות מפעילות כלכלית ,המוטלות על אנשים או פירמות שלא מעורבים
ישירות

5

בפעילות .בפרויקטים תחבורתיים ,עלויות אלו עשויות להיגרם כתוצאה מהשלכותיו

הבריאותיות של זיהום האוויר הנוצר מפליטת מזהמים בכביש ,מרעש ונזקיו הבריאותיים ,מפגיעה
בשטחים פתוחים ,הפרעות נופיות וכדומה .הכנסת עלויות אלו לתוך התחשיבים הכלכליים של
הפרויקטים התשתיתיים של רכבת ישראל כנדרש בנוהל פר"ת (גרסת  -2012ראו מסגרת) ,יוצרת
הפנמה של ההשפעות החיצוניות בפרויקטים אלה – הן החיוביות והן השליליות  -ומקדמת פעולות
המסייעות לשמירת האיזון בין התועלות הישירות מהקמת הקווים ובין הדאגה לסביבה ולדורות הבאים.
נוהל פר"ת  -2012הינו נוהל להערכת פרויקטים תחבורתיים ,אשר נכתב בשיתוף פעולה בין משרדי התחבורה,
האוצר והגנת הסביבה .הנוהל מתבסס על עקרונות בדיקות כדאיות מקובלים בעולם עם התאמה לתנאים ולצרכים
של מדינת ישראל .מטרת הנוהל היא למקסם את הרווחה החברתית הניתנת להשגה בכל פרויקט תוך התחשבות
באילוצים שונים הכוללים משאבים מוגבלים ואי ודאות לגבי העתיד.

 .2.1.3מערכת ניהול איכות ותוכניות עבודה שנתיות
.2.1.3.1

כללי

פעילות רכבת ישראל מאופיינת ברמת מורכבות גבוהה ,ודורשת מעורבות של אגפים ואנשי מקצוע
רבים ,האמונים על תפעול ופיתוח שוטף ומורכב של אמצעי תחבורה מסילתי ,הכולל תשתיות רבות
הפרושות ברוב חלקי הארץ .מכלול פעולות אלו ,המתבטאות במורכבות מערכתית גדולה וכוללת
התקשרויות ויחסי גומלין עם קבלנים וספקים רבים ,יוצר צורך עמוק בניהול יעיל ,שיקדם בצורה
אופטימאלית את התהליכים בין הגורמים השונים בתוך החברה ומחוצה לה .בהתאם לכך ,חברת רכבת
ישראל אימצה את תקן ניהול האיכות הבינלאומי ISO 9001 -ובכוונתה לאמץ תקני ניהול בינלאומיים
נוספים המתייחסים לניהול ISO 14001 ,המתייחס למערך הסביבתי של הארגון ותקן 18001
 OHSASלניהול מערך הבטיחות בחברה .מעבר ליצירת סטנדרטיזציה ניהולית ,מערכי ניהול אלו
עשויים לתרום לחברה גם במישורים נוספים כגון :גיוסי הון (הנפקת האג"ח) ,נראות הארגון וכיו"ב.
בסעיף זה מובא הסבר על תקן מערכת ניהול האיכות ובנוסף ,מובא הסבר על תוכניות העבודה
השנתיות של הרכבת המהוות נדבך משמעותי בניהול יעיל של החברה הפועלת למימוש מטרותיה
ושלל משימותיה המורכבות.
.2.1.3.2

תקן ISO 9001

בחודש ינואר  2015העניק מכון התקנים הישראלי לחברת רכבת ישראל את תעודת ההסמכה לתקן
 ,ISO 9001אשר הינו התקן הניהולי הנפוץ בעולם ,לאחר תהליך הסמכה שארך כשנה והקיף את כל
חטיבות החברה .מטרת מערכת ניהול האיכות הינה יצירת פלטפורמה ניהולית לביסוס מסגרות לעבודה

 5מתוך נוהל פר"ת.2012 ,
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שוטפת המאפשרות הטמעת תרבות ארגונית ומערכת בקרה מובנית לאיכות הניהול תוך ניטור
תהליכים ויצירת ערוצים לתוצרים אפקטיביים התורמים לשיפור מערכתי בהתאם לסטנדרטים
בינלאומיים מקובלים ,שמאפשרים לקיים מדיניות מסודרת של טיפול מונע ולא 'כיבוי שריפות' .במסגרת
תהליך היערכות הרכבת ,נותחו תהליכי העבודה בחברה ונכתבו מערכי ניהול ונהלים חוצי ארגון
המחייבים את כל עובדי החברה ומנהליה ולפיכך מאפשרים לארגון את היכולת להתנהל באופן עקבי
ורציף.
מערכת האיכות נבנתה על בסיס ארבע עקרונות יסוד :אחריות ההנהלה ,ניהול המשאבים ,ניהול
התהליכים ,מדידה ניתוח נתונים ושיפור מתמיד:
אחריות ההנהלה -נקבעה מדיניות לאיכות השרות שבמסגרתה הנהלת הרכבת התחייבה להקפיד,
בנוסף למדד הדיוק ,על שירות אדיב ,שמירה על ניקיון הרכבת וסביבתה ,סיפוק בטחון ובטיחות וכיו"ב.
ניהול המשאבים -הוסדר תהליך ההסמכות של כל בעלי התפקידים השונים ,כולל בקרה קפדנית על
רענון הסמכות במועד.
ניהול תהליכים -הושם דגש על תהליכים הנוגעים ללקוח ,החל מתכנון לוח זמני הנסיעות בקווים השונים,
דרך פרסום ידידותי לציבור ,הנגשת הרכבת לבעלי מוגבלויות ועוד .בנוסף ,על רקע פעילותה הנרחבת
של רכבת ישראל בפעילות תכנון ופיתוח ,מובטח התיעוד ההנדסי של כל פרויקטי תשתיות הרכבת
והתחנות ,כמו גם פרויקטים הנדסיים אחרים ובכללם פרויקט הקו המהיר לירושלים ותהליך חשמול
הרכבת.
מדידה ,ניתוח נתונים ושיפור מתמיד -הוסדר מחדש מערך בקרת שביעות הרצון של ציבור הנוסעים
ולקוחות הובלת המטענים .כמו כן ,הוסדר תהליך הכיול התקופתי של כל ציוד הבדיקה ומכשירי המדידה
ברכבת.
הסמכתה של הרכבת בתקן מחייבת מעתה ביצוע מבדקים תקופתיים על ידי מכון התקנים ודיוני "סקר
הנהלה" קבועים ,באמצעותם נבדק באופן שיטתי סטאטוס איכות השרות ואיכות התפעול של הרכבת.
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.2.1.3.3

הכנת תוכניות עבודה שנתיות

תכנית העבודה השנתית 6מכילה את אוסף הפרויקטים והמשימות אשר החברה מעוניינת לבצע עליהם
מעקב במהלך השנה ,בהתאם למדיניות אותה הגדירה ההנהלה .תכניות העבודה מגדירות על פי רוב
מספר מטרות מרכזיות ובעלות חשיבות עבור החברה ,המהוות המשך ביצוע של תהליכים ניהוליים
וארגוניים .לאחר מכן ,מוגדרים כיווני פעולה אשר מימושם צפוי להביא להשגת יעדי המטרות ולבסוף
מוגדרות משימות שהן הפעולות הפרויקטליות/השוטפות המבוצעות ברכבת ,המאוגדות תחת כיווני
פעולה .במסגרת התוכנית ,מערך המשימות נגיש למנהלים ,המתוגמלים על עמידה ביעדי החברה,
לצורך צפייה ועדכון סטאטוס המשימות ברמה הכלל ארגונית ,דבר המאפשר שיפור זרימת המידע
בארגון ומהירות התגובה לצורך התערבות מתקנת .בנוסף ,תוכניות העבודה השנתיות מאפשרות
שיפור וייעול עבודות החברה תוך עמידה בלוח זמנים ,מעקב אחר ביצוע ,רתימת גורמים מעורבים
וסנכרון גורמי הביצוע בחטיבות ושיתוף פעולה הדדי.

 .2.1.4שיווק
.2.1.4.1

כללי

פעילות השיווק של החברה מופנית הן כלפי לקוחותיה הישירים ,הקבועים והמזדמנים ,והן כלפי המעגל
הרחב יותר של גורמים שונים המתקשרים עם החברה בהסכמים להסעת נוסעים .7מטרת פעילות
השיווק הינה לשפר את תפיסת הרכבת בעיני הציבור ,הלקוחות הפוטנציאליים והקיימים ,ולהכניס את
הרכבת למודעות הציבורית כפרמטר בקבלת ההחלטות של הצרכן .פעולות אלו עשויות להביא לשמירה
על לקוחות קיימים וכן לגיוס לקוחות חדשים ,לשם הגדלת היקף פעילות החברה .השיווק כולל פעילות
תקשורתית ופעילות שיווקית ממוקדת בצורכי הלקוחות ובטיפול בחסמי הצריכה של הלקוחות
הפוטנציאליים או גורמים ספציפיים ,וכן פעילות כללית שעניינה שיפור תדמית ומוניטין החברה,
והדגשת יתרונותיה היחסיים על פני אמצעי התחבורה האחרים.
.2.1.4.2

אמצעי שיווק

אמצעי השיווק העיקריים להגדלת היקף הלקוחות ולשימור לקוחות קיימים הם:


שיפור רמת השירות וסל השירותים הנלווים המסופקים ללקוח.



מסירת מידע עדכני וזמין בזמן אמת.



מתן אפשרות לרכישת כרטיס רב קו המשלב תחבורה משלימה.



אינטרנט אלחוטי בקרונות.



פיתוח אפליקציה ורכיבים ייעודיים לצורכי הלקוחות.



טיפול בנראות התחנות.

 6מתוך ספרי תוכניות העבודה לשנים 2013-2015
 7מתוך תשקיף החברה
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בניית מותג אחיד ועקבי ברמת הנראות והטרמינולוגיה בכל הממשקים עם הלקוחות.



שיפור חווית הנסיעה.



שיפור הפעילות התפעולית הכוללת ,בין היתר ,עמידה בלוחות זמנים ,מתן שירות שוטף
ופתרון בעיות והדגשת יתרונותיה התחרותיים של הרכבת.

בנוסף ,חברת רכבת ישראל מפעילה את מוזיאון הרכבת (במתחם חיפה מזרח) ,הפתוח בימי חול
ומציג לקהל מגוון רחב של מוצגים ותצוגות המספרים את תולדות הרכבת מאז המאה ה.19-
איור מס'  :2.1קטר דיזל משנת  1955המוצג במוזיאון הרכבת

 .2.1.5השפעות חיצוניות על פעילות
.2.1.5.1

החברה8

כללי

בדומה לחברות ישראליות רבות ,סביבת הפעילות העסקית של חברת רכבת ישראל מושפעת מגורמים
חיצוניים רבים כגון :רגישויות גיאו – פוליטיות אזוריות ,חוסר יציבות כלכלי ה עולמי ,סביבה חוסר
וודאות פוליטי ,שינויים רגולטורים וכדומה .בפרק זה יפורטו המגמות ,האירועים וההתפתחויות
העיקריות שיש להם או צפויה להיות להם השפעה על פעילותה ועסקיה של החברה.
.2.1.5.2

רגולציה

פעילותה של החברה כפופה לרגולציה ענפה הכוללת בין היתר ,חוקים ,תקנות וצווים בתחומים שונים,
ומושפעת משינויים ברגולציה זו .הרגולציה מטפלת בהיבטים משמעותיים של פעילות החברה,
הכוללים ,בין היתר ,היקף הפעלה ומחיר השירות אותו רשאית החברה לגבות מלקוחותיה ,פרויקטים
בפיתוח ,מינוי נושאי משרה בחברה ,בטיחות והגנת הסביבה .שינויים בהוראות הרגולציה החלות על
החברה יכולים להשפיע באופן מהותי לחיוב או לשלילה על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות.
 8מתוך תשקיף החברה
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.2.1.5.3

תנודות במחיר הדלק

דלק מסוג סולר לרכבות מהווה מרכיב מהותי בהוצאות החברה .מחיר הדלק מאופיין בתנודתיות רבה
ומושפע בראש ובראשונה ממחיר חבית נפט גולמי (אשר מושפע ,בין השאר ,מתנודות היצע וביקוש,
ועל כן רגיש למתיחויות והסכמים כלכליים בין מדינות המערב לבין מדינות ערב ,המהוות ספק נפט
עולמי משמעותי) .בנוסף ,מושפע מחיר הדלק באופן משמעותי גם ממס הבלו .מס הבלו נקבע מספר
פעמים בשנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן .גורם נוסף המשפיע על מחיר הדלק הוא עלות
הזיקוק שלמעשה נקבעת בשוק החופשי ותלויה בשינויים במחירי תשומות ,כגון עובדים ,חשמל ,הובלה
ועוד ,וכן משינויים רגולטוריים .יצוין ,כי שינוי במחיר הדלק מגודר באופן חלקי במסגרת הסכם
הסובסידיה בהתאם להתאמות הקבועות בהסכם הסובסידיה.
.2.1.5.4

השפעת המצב הכלכלי בישראל והמשבר הכלכלי העולמי

פעילות החברה בתחום הסעת הנוסעים ובתחום הובלת המטענים מושפעת מהמצב הכלכלי העולמי
ומהמצב הכלכלי בישראל ,המושפע ממנו ,לרבות היקף הצריכה הפרטית בישראל ,היקף הייצור,
הביקוש לחומרי גלם בישראל ועוד .שנת  2011התאפיינה בהמשך האטה כלכלית (בעקבות המשבר
הכלכלי העולמי משנת  ,)2008וכן באי וודאות בשווקים הפיננסים בעולם ובתנודתיות שעריהם של
ניירות ערך ומטבעות .השנים  2012-2013התאפיינו במגמת התאוששות חלקית בכלכלת העולם.
.2.1.5.5

הסביבה התחרותית בה פועלת החברה

בתחום הסעת הנוסעים ,החברה חשופה לתחרות בעיקר מול כלי רכב פרטיים .בנוסף חשופה החברה
גם לתחרות מול שירותי תחבורה ציבורית אחרים כגון :אוטובוסים ומוניות שירות .בתחום הובלת
המטענים ,חשופה החברה לתחרות בעיקר מול שירותי הובלות ושינוע מטענים מקבילים ,כגון משאיות.

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא ברכבת ישראל – אפריל 2016

27

 .2.2מטרות ,מדדים ,יעדים ואמצעים אופרטיביים
 .2.2.1ביצועים כלכליים
.2.2.1.1

מטרה:

השגת רווחיות נאותה ושמירה על תזרים מזומנים יציב .
.2.2.1.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:

מדד ביצוע
רווח תפעולי שנתי והתייעלות בהוצאות

עמידה בהוצאה המוכרת ,כפי שנקבעה בהסכם ההפעלה והפיתוח

יעד
 4%רווח תפעולי מסך
ההכנסות השנתיות החל מ-
2016
 1%במגזר נוסעים (ביחס ל-
)2013
 6%במגזר מטענים (החל מ-
)2016

אמצעים אופרטיביים
פעולה לקידום רפורמה בתעריפים (מטרופולינית וכלל – ארצית) באמצעות משרד התחבורה-
הקמת צוות לבחינת תעריפי הנסיעה ברכבת ,לאור הסכם ההפעלה והפיתוח המעודכן.
התייעלות טכנולוגית בחט' מטענים (מערכת אופטימיזציה) -הטמעת מערכות ניהול ממוחשבות
בחטיבת המטענים.

 .2.2.2הכנסות מפעילות שוטפת
.2.2.2.1

מטרה:

הגדלת כמות הנסיעות מהסעת נוסעים ו מטענים .
.2.2.2.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:
מדד ביצוע

הגדלת כמות הנסיעות
הגדלת כמות טון מובל

יעד
גידול ממוצע של  6%בשנה
גידול ממוצע של  10%בשנה

אמצעים אופרטיביים
תוספת רכבות וקרונות חדשים ,להגברת תדירות והגדלת היצע מושבים בקווים קיימים -בהתאם
לביקוש בפועל ורכישת אמצעים למענה על תחזיות הביקוש.
קידום שיתוף הפעולה עם מפעילי התחבורה הציבורית -הכנת מסמך המכיל הצעות לפרוייקטים
מקומיים המסייעים ללקוחות במעבר בין אמצעי התחבורה השונים.
מקסום הפדיון המתקבל מהובלת מטענים -עדכון תעריפי הובלת המטענים ,תוך התחשבות
במחירים המוצעים על ידי אמצעי הובלת המטענים האלטרנטיבים.
איתור לקוחות מטענים חדשים -מיפוי האפשרויות להקמת מסופי מטען נוספים.
הוספת קטרים וקרונות לחטיבת המטענים
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 .2.2.3מסחר ונדל"ן
.2.2.3.1

מטרה:

פיתוח מתחמי נדל"ן  ,באמצעות חברת הבת לנדל"ן והגדלת הרווחיות והמוכוונות
העסקית בתחנות.
.2.2.3.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:

מדד ביצוע
מכרזים עסקיים לפיתוח מתחמים

יעד
סיום הליך מכרזי והכרזה על זוכה
ב 2-מכרזים כל שנה

אמצעים אופרטיביים
פיתוח שטחי מסחר ותעסוקה במתחמי הרכבת -מיפוי מפורט של הפוטנציאל הכלכלי בשטחי
הרכבת ,והקצאת שטחי מסחר ותעסוקה בהתאם לכך.
פיתוח חניונים לנוסעי הרכבת -הגדלת השטחים המיועדים לחניית מכוניות בהתאם לרמת הביקוש
הנצפית בכל חניון.
תוכנית לתמהיל מסחר אופטימלי לתחנות -ביצוע סקרי שטח ובדיקות כלכליות לבחינת חלוקה
אופטימלית של שטחי מסחר.
השאת הכנסות מפרסום בתחנות -מיפוי תחנות הרכבת למקסום יעילות שטחי פרסום ובחינת
אמצעים נוספים לפרסום כגון מסכי פרסום דיגיטליים ,פרסום על גבי כרטיסי הנסיעה ,פרסום על גבי
קרונות וכד'.
 .2.2.4תכנית הפיתוח
.2.2.4.1

מטרה:

פיתוח התשתיות כבסיס לתוספת נוסעים ומטענים .
.2.2.4.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:

מדד ביצוע
מימוש תוכניות הפיתוח של החברה ,תוך עמידה בלוחות הזמנים
שנקבעו ובתקציבים המאושרים ,תוך בקרה על איכות הביצוע

יעד
עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו
ובתקציבים המאושרים (מפורט
בטבלה להלן)

אמצעים אופרטיביים
ניהול אפקטיבי של משאבים פנימיים וחיצוניים -הכללת סעיפים בהסכמי השירותים עם חברות
ספקים וקבלני משנה המחייבים עמידה בלוחות הזמנים ,הטלת קנסות במקרים של הפרות ההסכם
וביצוע פקודות שינויים במהלכו.
תכנון והקמת תשתית תומכת חשמול ,איתות ותקשורת -בחירת זוכה לחברת הניהול לתשתיות
החשמול ,התקשורת ול ,EMU-הכנת תשתיות חשמל הכוללות קווי מתח חשמליים ,הסדרת שטחים
לפרוזדורי חשמל לחיבור תחנות ההשנאה למערכת הולכת החשמל הארצית ,תחנות השנאה ,ציוד
לטיפול בציוד נייד חשמלי וכיו"ב
הקמת מערכת לתיעוד  AS MADEולשימור הידע -קבלת מידע ממנהלי פרוייקטים אודות ביצוע
הפרויקט בפועל ,ועיבודו לשם הרחבת הידע הארגוני במיזמים עתידיים.
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להלן טבלה המציגה את לוחות הזמנים המעודכנים לסיום הפרויקטים:
פרויקט
הקו המהיר לירושלים
פרויקט החשמול
השלמת מסילת הנגב (אשקלון
– באר שבע)
מסילת השרון (רעננה – קו
החוף)
קליטת מסילת העמק

פרויקטים לשיפור תשתית
המטענים
מעבר לקריית הרכבת בלוד

מצב נוכחי
בתהליכי ביצוע
המכרז לתשתיות החשמול
פורסם
בתהליכי ביצוע

יעד לסיום
2018
חשמול הקו הראשון
ב2018-
2015

בתהליכי ביצוע

2017

מבוצעות פעילויות תיאום
ואינטגרציה (עבודות התשתית
מבוצעות על ידי חברת נתיבי
ישראל)
בתהליכי ביצוע

2016

מבנה בבנייה והחברה בהכנות
למעבר

2016
6/2016
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 .3הון סביבתי
 .3.1מיפוי סוגיות
פרק ההון הסביבתי עוסק במיפוי וסקירת ההיבטים הסביבתיים הנובעים ממכלול פעילויות החברה.
היבטים אלה כוללים בין היתר תכנון וביצוע עבודות להקמת תחנות ומסילות ונושאים תפעוליים כגון
אחסון ושינוע חומרים מסוכנים ,הפרדת פסולות ,רעש  ,רעידות וכיו"ב .במסגרת הפרק ניתן לראות כי
רכבת ישראל מבצעת פעולות רבות לצמצום השפעתה על הסביבה בשאיפה לכך שבשנים הקרובות,
לאחר סיום פרויקט החשמול ,תצומצם ההשפעה בצורה ניכרת.
 .3.1.1אנרגיה ,פליטות לאוויר ושינוי אקלים
.3.1.1.1

כללי

זיהום האוויר ידוע כגורם המרכזי לנזקים בריאותיים לאוכלוסייה החשופה אליו ,עובדה המובילה
לעלויות חיצוניות אדירות ,מכל המקורות ,הנאמדות בכ 5.4-מיליארד שקלים בשנה (על פי מחקר של
המשרד להגנת הסביבה) .מעבר לכך ,פליטת גזי חממה הינה ככל הנראה הסיבה המרכזית לשינויי
אקלים ולהתחממות הגלובלית .לפיכך ,טבעי כי הרכבת ,ככלי תחבורה הנושא מאות נוסעים בנסיעה
אחת ,תשתלב בצורה מרכזית במאמצים להפחתת הפליטות מתחבורה בישראל.
.3.1.1.2

פליטות מצי הרכבות

רכבת סטנדרטית מכילה כמות נוסעים השווה לכמות של  323כלי רכב (בהנחה של  2אנשים במכונית
פרטית) .כך שנסיעת רכבת בקו חיפה ת"א ,חוסכת מעל לכ 3,000-ליטרים דלק ובכך מונעת פליטות
של  4,500ק"ג פחמן דו חמצני לאטמוספירה .לפי נתוני הלמ"ס לשנת  ,2013נפלטו באותה השנה
במדינה כ 63.340 -מיליון טון  .CO2מתוך סך הפליטות ,ענף התחבורה אחראי לפליטה של כ-
 14.278מיליון טון ( CO2כ .)22.5%-על סמך נתוני צריכת דלקים של רכבת ישראל מוערכות פליטות
ה CO2 -של רכבת ישראל לשנת  2013בכ 143-אלף טון בשנה (לפי  2.7ק"ג  CO2לליטר סולר) – כ-
 1%מסך פליטות גזי החממה מתחבורה בלבד.
החברה נמצאת בתחילת ההיערכות לחשמול מערך קווי הנוסעים בקווים עתידיים-חדשים ובקווים
קיימים ,הצפויה להימשך כ 5-שנים עד להשלמת הפרויקט .בכוונת החברה להתחיל במהלך המחצית
הראשונה של שנת  2016בפרויקט חשמול קווי הרכבת לאורך כ 420-ק"מ של מסילות קווי נוסעים.
פרויקט החשמול צפוי להפחית באופן משמעותי את צריכת הדלק של החברה ,בשל מעבר חלק מקווי
הנוסעים להינע חשמלי (החסכוני יותר בצריכת האנרגיה ביחס למנועי הדיזל הנוכחיים) ,קיצור זמני
הנסיעה (באמצעות נסיעה במהירות גבוהה יותר וקיצור זמני ההאטה וההאצה של רכבות) ,שיפור
הדיוק והעמידה בלוחות הזמנים ,הגברת הנוחות והבטיחות בנסיעה וכן הפחתת זיהום האויר והרעש
הנגרמים כתוצאה מהשימוש בקטרי דיזל .מעבר להשפעה הישירה של המעבר לשימוש בקטרים
חשמליים בתחום הסעת הנוסעים ,מיועדים הקטרים אשר בשימוש כיום לעבור הסבה לצי הובלת
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המטענים (הדגמים אשר מתאימים לאופי פעילות המטענים) ,דבר אשר צפוי להביא להתיעלות גם
בתחום המטענים ,עקב הוצאה מהשירות של קטרים ישנים (לעתים בני עשרות שנים) בתחום המטענים.
.3.1.1.3

צריכת אנרגיה בפעילות החברה

ליבת הפעילות של החברה מבוססת על שינוע נוסעים ומטענים על ידי רכבות ,הדורש אנרגיה רבה.
פרויקט החשמול שתואר לעיל צפוי להוביל לתמורה משמעותית בתמהיל מקורות האנרגיה של פעילות
החברה .כיום ,דלק מסוג סולר ,משמש כחומר הגלם העיקרי של החברה ומהווה ,לאחר עלויות השכר,
את ההוצאה התפעולית העיקרית של החברה (כ .)23%9 -לעומת זאת ,צריכת החשמל המשמשת
כמקור האנרגיה העיקרי במתקני החברה נמוכה בהרבה ומהווה כ 1.2% -מהעלויות .כתוצאה מפרויקט
החשמול ,תמהיל אנרגטי זה צפוי להשתנות כאשר צריכת החשמל צפויה לעלות לעומת ירידה בצריכת
הדלק.
.3.1.1.4

פליטות מרכבים תפעוליים

חברת רכבת ישראל מחזיקה רכבי ליסינג באופן שוטף הן למטרות תפעוליות והן כרכבי שירות (רכבים
צמודים לעובדים ולמנהלים בכירים בחברה) .בהתאם לכך ,עלויות הרכב של החברה מתבטאות
בתשלומי הליסינג התפעולי ובהוצאות דלק .לאחרונה נערכה בדיקת כדאיות כלכלית למעבר רכבי
החברה לרכבים היברדיים .נמצא כי קיימת כדאיות כלכלית לשימוש ברכבים היברידיים כתלות בנסועה
הצפויה בכלי רכב נתון .במהלך  ,2015החלה החברה בשימוש ברכבים היברידיים בצי הרכב ,כאשר
נמצא כי ההשקעה ברכבים אלו הינה בעלת הצדקה כלכלית (עקב החסכון בהוצאות השוטפות מחיסכון
בדלק) .יצויין ,כי בניגוד למקובל במגזר הציבורי ,ההחלטה על הקצאת רכבים היברידיים לעובדים תלויה
בהיקפי הנסיעה של אותם עובדים בלבד ,ללא תלות בתפקידם ובדרגתם.
 .3.1.2קרקע
.3.1.2.1

כללי

בחלק מאתרי החברה ,מהווה הפעילות מקור פוטנציאלי לזיהום קרקע ומי תהום ,כתוצאה מדליפת
דלקים וחומרים רעילים אחרים אל הקרקע ולמי התהום .החברה ערכה סקרים היסטוריים וסקרי קרקע
לאתרי החברה בהם קיים פוטנציאל לזיהום כאמור ,לרבות בכל תחנות התדלוק .במקרים בהם נמצא
זיהום ננקטות פעולות למזעורו .במהלך הפעולות דואגת החברה לטפל בזיהום ולנטר את אזור הטיפול
בהתאם לסוג הקרקע והזיהום .בנוסף ,החברה מטפלת בניהול עודפי העפר באתרי הפיתוח.

איור מס'  :3.1עבודות כריית מנהרה ,הקו המהיר לירושלים

 9על פי תשקיף החברה
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.3.1.2.2

זיהום קרקע

בשלב ביצוע עבודות הפיתוח ובמהלך עבודות התפעול השוטפות ,קיים חשש לאירועי זיהום קרקע,
העלולים להתרחש באתרי העבודה והתפעול כתוצאה מאחסון לא נאות של פסולות ,שמנים ודלקים,
או משימוש לא זהיר בחומרים אלו .לצורך מזעור הסיכון לזיהומי קרקע ,פועלת החברה במספר דרכים-
א .במסגרת נספחי הביצוע הסביבתיים של עבודות ההקמה ,נכללות הנחיות מפורטות לאחסון
החומרים ,כולל שימוש במאצרות וכו' .מעבר לכך ,מבוצע איסוף של מי שארית ממכונות הכרייה,
העלולים להיות מזוהמים ,לצורך טיפול ,ונשמרים אמצעי בטיחות בין עבודות הכרייה למי התהום.
ב .עריכת סקר סיכונים באתר התדלוק במתחם לוד ,אשר התאפיין בעבר בתחזוקה סביבתיות לקויה.
לאחר עריכת סקר הסיכונים וגילוי ממצאי הזיהום ,נקטה הרכבת בפעולות נקודתיות להפחתת
הזיהום ,תוך התקנת  38בארות ברחבי המתחם לטובת ניטור ושאיבת הזיהום .בבדיקות שנערכו
ב 2014,-נראה כי הזיהום צומצם באופן משמעותי ובחלק מהבארות שכבת הזיהום נעלמה כליל.
ג .שדרוג מתחמי מוסכי הרכבת הקיימים תוך הקפדה על ההיבטים הסביבתיים הרגישים והייחודיים
לסביבות עבודה רכבתיות הכוללות אמצעים למניעת זיהומי קרקע.
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איור מס'  :3.2קידוח בארות הניטור במתחם הרכבות בלוד.

.3.1.2.3

טיפול בעודפי עפר

הקמת הקו המהיר לירושלים מבוצעת בשיטות שונות :שימוש במכונות ( TBMמכונות כרייה וביטון
בחתך עגול  ,ראה מסגרת) ושימוש משולב במכונות מכאניות וקידוח פיצוץ .חפירות המנהרות יוצרת
כמויות עודפי עפר עצומות ,הדורשות פתרונות לפינוי ,אחסון ושימוש חוזר בכדי לצמצם את השפעתם
הסביבתית .לרוב ,העפר הנחפר מפונה לערימות באתר ההתארגנות (באזור שער הגיא) ,מעל שטח
אטום ובעל יכולות ניקוז  .עודפי העפר נמכרים ברובם לקבלנים וללקוחות ,העושים שימוש חוזר בעפר
לעבודות תשתית שונות .חלק קטן מהעפר מופנה להטמנה ,באתרי הטמנה מאושרים ע"י המשרד
להגנת הסביבה.
מכונת  -1)Tunnel boring Machine( TBMהינה מכונה המשמשת לכריית מנהרות בחתך עגול .מתקדמת בקצב של כ 20 -מטר
ביום ו 500-מטר בחודש והיא פועלת  24שעות ביממה .יצוין כי מכונות כרייה דומות חפרו את תעלת למאנש בין צרפת לאנגליה
וכיום חופרות את מנהרת הגוטרד בין איטליה לשוויץ ומנהרת ברנר בין איטליה לאוסטריה.
משקל כל מכונת קידוח הוא כ 1,800-טון ,אורכה מגיע ליותר מ 100 -מטרים וקוטרה  10מטרים .לכל מכונת כרייה צמוד מסוע
המפנה את העפר שמוצא מתוך המנהרה אחורה ,לאורך מספר קילומטרים .רכבות עבודה קטנות מעמיסות את כל הציוד והחומר
הנדרש לדיפון המנהרה ומובילות אותו עד למקום הנדרש.
להבדיל משיטת כרייה קונבנציונאלית ,מכונת ה - TBMמבצעת מגוון רחב של פעולות לצורך השלמת המנהרה במלואה .המכונה
מבצעת כרייה באמצעות ראש כרייה מסתובב והתקדמות המכונה על פי הנתונים הטכניים הינה בין  0.6מטר בשעה לבין  0.7מטר
בשעה.
כריית המנהרות מתבצעת כאשר המכונה מתקדמת על מסילה מיוחדת שהורכבה לצורך כך .מכונת כרייה מפנה את העפר הכרוי
בעזרת מערך של מסועים לאחור .יתרונה המשמעותי של מכונת הכרייה הינו בהרכבת טבעות הבטון באמצעות מערכת רובוטית
הידראולית תוך כד י ביצוע הכרייה .לצורך ביצוע הכרייה הוקם ערוץ לוגיסטי נרחב לטובת מכונות ה TBM-שמספק לכל מכונה כ-
 1,000טבעות בטון בחודש.2
 -1מתוך אתר רכבת ישראל
 -2מתוך הודעת דוברות הרכבת מתאריך 11/8/2014
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 .3.1.3מים ושפכים
.3.1.3.1

מי תהום

זיהום מי התהום במהלך הקמת תשתיות ובמסגרת פעילויות האחזקה של החברה עלול להתרחש
כתוצאה מזיהום קרקע .החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת למזער את הפוטנציאל לזיהום על ידי
מיפוי גורמי הסיכון ומקורות הזיהום הפוטנציאליים ברחבי החברה כגון מתחמי האחזקה ורכבות המשא
ונוקטת באמצעים למניעת דליפות אפשריות או לחילופין משתמשת בחומרים סביבתיים אשר הוכח
במחקרים כי אינם פוגעים בקרקע או במי התהום .מלבד זאת ,החברה מבצעת ניטורים וסקרי קרקע
על מנת לגלות סיכונים פוטנציאליים למי התהום מבעוד מועד.
.3.1.3.2

שפכים

במהלך פעילות החברה במתחמי המוסכים והתדלוק ,נוצרים שפכים משלושה מקורות עיקריים:
שפכים תעשייתיים -מקורם בפעילות המוסכים ,תחנות תדלוק ובמתקני רחיצה חיצונית של הקרונות
והקטרים .שפכים אלה מכילים שמנים ודלקים ומחויבים על פי חוק בטיפול באמצעות מפריד שמן ודלק
בטרם הזרמתם למערכת הביוב העירונית .בנוסף ,מתבצעים דיגומי בקרה לשפכים במוצא המתחמים
ע"פ תוכנית דיגום שנתית.
ניקוי קרונות -מתקנים לשטיפת קרונות נמצא במתחם חיפה מזרח (באמצעות מכונת שטיפה
אוטומטית) ,במתחם לוד (שטיפה ידנית) ובעתיד הקרוב יוקם מתקן לשטיפה גם במתחם האחזקה
בבאר שבע שבנייתו צפויה להסתיים השנה.
שפכים סניטריים -שמקורם בפעילות המשרדית ותנועת הנוסעים .שפכי רכבות נאספים במיכלים
יעודיים ומפונים כחלק מהליך התחזוקה של הרכבת לקו הסניטרי במתחם חיפה – דיזלים ,לוד ,אשקלון
ותל אביב דרום.
 .3.1.4רעש ורעידות
.3.1.4.1

כללי

בעת תנועת רכבות ,נוצר רעש כתוצאה מתנועת האוויר ,מחיכוך הגלגלים על המסילה ,מפעולת המנוע
וכיו"ב .החברה עושה מאמצים להפחתת הרעש באמצעות שיפור הצי הנייד והתשתית ,כמו גם בעת
עבודות התחזוקה וההקמה של תשתית חדשה .בנוסף ,תנועת הרכבת יוצרת רעידות העלולות להוות
מטרד לשוכנים במרחק של כ 50-מטרים ,המוגדר כמרחק ההשפעה של הרעידות.
.3.1.4.2

מטרדי רעש

אחד המטרדים הידועים והנפוצים ביותר בתחום התחבורה בכלל והתחבורה המסילתית בפרט ,הינו
מטרד הרעש .לצורך צמצומו ,הותקנו קירות אקוסטיים וחומרים סופגי רעש בסמוך לתוואי המסילות.
בנוסף ,בעת הצורך (כאשר קיימים הפרשים גבוהים בין חלקי המסילה) מתבצעת השחזת מסילות,
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פעולה המפחיתה את הרעש הנובע מויבראציות הרכבת .בשנים האחרונות הסתיימו מספר פרויקטים
שעסקו בהורדת רמת הרעש ל 75-דציבלים או פחות באזורים מאוכלסים והחברה מתכננת ליישם
אמצעים אלו באזורים נוספים.
במסגרת פיתוח רכבות מהירות חדשות ,נעשים מאמצים להפחתת מפגעי הרעש ,בין השאר – למניעת
רעשי "פיצוץ -על קולי" בעת תנועת הרכבת במנהרות (כתוצאה מדחיסת האוויר ע"י הרכבת כאשר
היא מתקדמת במנהרה).
לשם הפחתת הרעש בקווי הרכבת הרגילים ,הנובע מתנועת הגלגלים על המסילה ,הותקנו חלקי
מסילות ארוכים (באורך של  200מטרים ,כך שישנם פחות מעברים בין חלקי המסילה) ,נעשה שימוש
באמצעים להשחזה וליישור המעברים בין המסילות וכן שימוש באדני בטון עם פדים.
בעת עבודות תחזוקה ,קיימת העדפה לביצוע העבודות במהלך שעות היום ,לשם כך ,בעת ביצוע
עבודות תחזוקה במסילות כפולות ,נסגרת אחת המסילות לתנועת הרכבות ועבודות התחזוקה
מתבצעות במקביל לתנועת הרכבות על המסילה הצמודה.
.3.1.4.3

מטרדי רעידות

תחום השפעת הרעש מהרכבת הינו כ 200-מ' .תחום ההשפעה של רעידות הינו כ 50-מ' .לפיכך לאורך
קטעי מסילה ארוכים נדרשת התייחסות למניעת רעידות (נהרייה -קריות ,חיפה בת גלים ,עתלית,
הבונים ,החותרים ,מגדים ,בנימינה ,חדרה ,נתניה ,כפר שמריהו וכו').
מיגון אקוסטי מתוכנן על פי קריטריון הלילה ובהסתמך על תנועת רכבות משא על מנת לתת פתרון
למקרה המחמיר.
רכבת ישראל מקדמת בימים אלה פרויקטים רבים לטיפול אקוסטי ,רובם כחלק מדרישות גופי התכנון,
במסגרת הליך קידום תוכניות להכפלת תוואי מסילה.
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 .3.1.5פסולת
.3.1.5.1

כללי

פעילות חברת רכבת ישראל מתבצעת בארבעה סוגי מתקנים עיקריים :משרדים ,מתחמים ,תחנות
ומסילה .כל מתקן מתאפיין בפעילות ייחודית ובזרמי פסולת שונים כמפורט להלן:
גורם מפנה

סוג
המתקן

כמות
מתקנים

סוג הפסולות המיוצרות במתקן

משרדים

4

נייר ,קרטון ,פסולת אורגנית ,מיכלי משקה- ,
מיכלי טונר וראשי דיו ,פסולת אלקטרונית- ,
סוללות ,נורות ,מיכלי חומרי ניקוי וכד'.
-

מתחמי
תפעול

9

תחנות

47

מסילה

1000
ק"מ

ברזל ומתכת ,מארזים (עץ ,קרטון ,פלסטיק)- ,
זכוכית ,בד (סמרטוטים ספוגים בשמן),
סוללות /מצברים ,מסנני שמן ,מסנני אוויר,
רפידות ,אדני עץ ובטון ,פסולת בנין ,חלקי
חילוף /ריהוט ,גזם ,צמיגים ,נייר וקרטון.
בעיקר פסולת נייר (עיתונים,כרטיסים) ,מיכלי -
משקה ,שארי מזון ואריזות מזון.
אדני בטון ,מתכות ופסולת עירונית המתנקזת -
בתעלות שלצדי המסילה.

עירייה
נייר וקרטון -אמניר
מיכלי משקה -א.ל.ה
אלקטרונית,
פסולת
סוללות ונורות – מ.א.י
רוב הפינוי מתבצע ע"י
קבלנים

עירייה
נייר וקרטון – אמניר
מיכלי משקה -א.ל.ה
רכבת ישראל

להלן טבלה המרכזת את כמויות הפסולת ע"פ סוג:
סוג המתקן
סוג הפסולת
מתחמי תפעול  ,מסילה
אדני בטון
מתחמי תפעול
מתכת
תחנות נוסעים ,מתחמי תפעול ,משרדים
פסולת אורגנית
תחנות נוסעים ,מתחמי תפעול ,משרדים
נייר קרטון
תחנות נוסעים ,מתחמי תפעול ,משרדים
נייר עיתון
תחנות נוסעים ,מתחמי תפעול ,משרדים
קרטון
אדני בטון נותרים מסילה  ,מתחמי תפעול
מתחמי תפעול
רפידות
מתחמי תפעול ,משרדים ,תחנות נוסעים
פלסטיק
משרדים ,מתחמי תפעול
פסולת מעורבת
מתחמים
זכוכית
מתחמים
מצברים
עץ אריזות ,מתחמים ,מסילה
עץ  /אדני עץ
מתחמים
מסנני אויר
מתחמים
בדים

כמות (טון/שנה)
5,200
2,000
1,400
261
111
115
250
70
30
25
15
10
3 ,5 ,10
5
3

* מתוך נתונים שנאספו לצורך כתיבת תוכנית אב לפסולת -רכבת ישראל.
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סה"כ על פי אומדן הנתונים של תוכנית האב לפסולת מייצרת הרכבת כ  25,000מ"ק ,שווה ערך לכ-
 9,000טון פסולת בשנה.
.3.1.5.2

תוכנית אב לפסולת

פעילותה השוטפת של החברה בתחנות הנוסעים וברכבות ,בתחזוקת הקווים והאמצעים הניידים
ובתוכניות הפיתוח המאסיביות מביאות לידי ייצור פסולות רבות בעלי מאפיינים ודרכי טיפול שונים.
כחלק משאיפת רכבת ישראל להגברת יעילות הטיפול בפסולת ,לשיפור תהליכים ,להפחתת עלויות
ולעמידה בדרישות החוק ,מקדמת החברה תוכנית אב שתיושם בהדרגה ושתתווה את הפעילויות ושלבי
היישום לטיפול משולב בפסולת לסוגיה ושלפיה יפעלו החטיבות ,האגפים והיחידות הרלוונטיות ברכבת.
התוכנית תבחן דרכים שונות לטיפול בפסולת תוך שימת דגש ומשקל לשיקולים סביבתיים ,כלכליים,
חוקיים ,ארגוניים ותכנוניים.
מטרות התוכנית:


התווית עקרונות עבודה לקידום הטיפול המשולב בפסולת המוצקה.



איתור ומיפוי מוקדי ייצור של פסולת בשלב מוקדם על מנת להתוות פתרונות אפשריים.



התאמת ההתקשרויות והחוזים של רכבת ישראל לדרישות החוק ולתקנות לשיפור והרחבת
פתרונות לשימוש חוזר ו/או מיחזור.



הגדלת הרווחים ממכירת פסולת



גיבוש מענה להתמודדות עם סוגיות הפסולת בשלב התכנון.



הכנת נהלים למיסוד מערך הפסולת ברכבת.

במסגרת התוכנית ירוכזו על ידי היחידה לאיכות הסביבה ,העקרונות המרכזיים לקידום הטיפול בפסולת
על בסיס סוג הפסולת ,נתוני כמויות ופריסה גיאוגרפית ויפותחו שיטות להטמעת התוכנית בחברה על
כל חטיבותיה ואגפיה ,קבלני הרכבת והגופים החיצוניים המעורבים בפרויקטים של הרכבת.
.3.1.5.3

הפרדת פסולת ומחזור

רכבת ישראל פועלת בשלושה מישורים להתמודדות עם נושא הפסולת :הפחתה במקור ,שימוש חוזר
ומיחזור ,כאשר היא אינה מבצעת מיחזור באופן ישיר ,אלא פועלת להסבת תוצרי הפסולת שלה
לשימוש ולעיבוד חוזר ישירות מול מפעלי מיחזור או באמצעות קבלני משנה המפרידים פסולת
ומעבירים אותה למיחזור לשם הפקת רווח .בנוסף ,חברת רכבת ישראל מקיימת נוהל לטיפול בחומרי
גלם פסולים לשימוש הקרוי הליך "גריטה" .ועדת גריטה ,המורכבת מנציגי החטיבות השונות ומתכנסת
בתדירות של פעם בחודש או לפי הצורך ,הינה הגורם המוסמך לקביעת אלמנט כפסול לשימוש וניתובו
למכרז ומכירה.
להלן טבלה המרכזת את כמויות המחזור (גריטה  +מחזור) העיקריות לשנת :201410
10

נתונים שהועברו על ידי מיכל שקלר ,אחראית איכות סביבה.
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סוג הפסולת

כמות למחזור (טון/ליטר)

פסים
דיסקים
חוליות בטון
שמן משומש
סולר
מצברים

.3.1.5.4

667
417
636
86,750
62,000
2.971

הכנסה לרכבת ()₪
602,076
451,340
397,421
50,315
46,500
2,525

פסולת אלקטרונית

במרץ  2014נכנס לתוקפו חוק הפסולת האלקטרונית במטרה לעודד שימוש חוזר בפסולת
אלקטרונית ,למנוע את הטמנתה ולהקטין את השפעותיה השליליות על הסביבה . 11בהתאם
לתחולת החוק על רכבת ישראל ,חיפשה החברה גוף יישום להתקשר עימו לצורך פינוי הפסולת
וטיפולה .מכיוון שחברת הרכבת הינה גוף ממשלתי הכפוף לחוק חובת המכרזים (תשנ"ב)1992 -
ולנוכח הבעייתיות הקיימת בעריכת מכרז עקב היעדר קריטריונים כספיים שכן הפסולת מפונה ללא
תשלום ,חתמה הרכבת עם שני גופי היישום כאשר חלוקת העבודה בין שני הגופים הינה גאוגרפית
 חברת אקומיוניטי אחראית על הפינוי באיזור הצפון וחברת מ.א.י אחראית על הפינויים באיזורהדרום .במסגרת ההסכם מפונים מחשבים ,מזגנים ,וציוד אלקטרוני אחר שאין בו צורך לפירוק
ולשימוש מחדש.
 .3.1.6חומרים מסוכנים
.3.1.6.1

כללי

חטיבת המטענים של רכבת ישראל עוסקת בשינוע מטענים ,ביניהם מטעני חומ"ס ,אך למעט חומרים
נפיצים ,תחמושת וחומרים רדיואקטיביים .במסגרת שינוע המטענים ,מתפעלת החברה מסוף המורשה
לפרוק ולטעון חומ"ס -מסוף נאות חובב ,המספק שירותים ,בין היתר ,למפעלים הגדולים באזור" :ברום"
ו"מכתשים" .במסוף הותקנו אמצעים לטיפול מהיר בתקלות אפשריות וקיימות בו מערכות אחסון
ומאצרות המיועדות לשמירת הקרקע ומי התהום.
מלבד המסוף ,שבאחריות רכבת ישראל ,קיימים שני מסופים נוספים המשמשים לטעינת ופריקת חומ"ס
ושאינם באחריות החברה -מסוף רותם ומסוף אפעה ,המתופעלים על ידי חברות התעשייה
המשתמשות במסופים אלו .בנוסף ,קיימות תוכניות להקמת מסוף מטענים באזור התעשייה המזרחי
של חדרה ,שיהיה מורשה לפריקת וטעינת חומ"ס.

 11מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה.
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.3.1.6.2

מערך שינוע חומרים מסוכנים

עיקר פעילות שינוע החומרים המסוכנים הינה מנאות חובב (רמת חובב) לנמלי אשדוד וחיפה ולכיוון
ההפוך .שינוע החומרים מתאפשר הודות להיתר הרעלים של החברה ,הכולל הוראות למכלול פעולות
המבטיחות את בטיחות השינוע והיערכות לאירוע חירום בו מעורבים חומרים מסוכנים ,לרבות החזקה
והפעלה של נוהל חירום .בנוסף ,לחברה קיימים שני צוותי חירום חיצוניים  -האחד ייעודי לליווי פיזי של
שינוע ברום לאורך נתיב נסיעת הרכבת והאחר ייעודי לאירוע של כלל החומרים המסוכנים ברכבת.
פרט להיתר הרעלים ,ולמגבלות הרגולטוריות הכלליות החלות על הרכבת ,קיימת גם חקיקה המסדירה
את נושא ההובלה והטיפול בחומ"ס כגון :תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים) ,התשנ"ט-
 ,1999חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,1993-חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א ,1961-חוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח 1968-וכיו"ב .כפועל יוצא מהחוקים והתקנות הנ"ל נכתבו נהלים פנימיים בנושא
שינוע החומ"ס ,נערכים תרגולים יזומים של אירועי חומ"ס ,מקודמת מגמה להידוק שיתוף הפעולה עם
גורמי החירום וההצלה ו מתבצעות עוד פעילויות נקודתיות המרחיקות את האיום הנובע מסכנות
החומ"ס משטחים המאוכלסים בצפיפות ,כגון האיסור לשנע קרונות משא המובילים חומ"ס לאורך
מסילות האיילון ,אלא במקרים חריגים ובאישור.
.3.1.6.3

אחסנת חומרים מסוכנים

רוב החומרים המסוכנים אשר מאוחסנים ונעשה בהם שימוש על ידי החברה הינם דלקים ,בעיקר מסוג
סולר .אחסנת החומרים המסוכנים מתבצעת בשני אתרים עיקריים -נאות חובב (מכולות חומרים
מסוכנים) ומתחמי לוד וחוף שמן (סולר) .לפי תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) ,תשנ"ו,1996-
שימוש בסולר כפי שקיים ברכבת ישראל ,בכמות שעולה על  200,000ק"ג דורש היתר רעלים .לפיכך,
בכל אתרי החברה בהם קיימת אחסנת חומרים מסוכנים ,פועלת החברה מכוח היתרי רעלים תקפים
ופועלת לקיום תנאיהם.
 .3.1.7בניה ירוקה
.3.1.7.1

כללי

רכבת ישראל פועלת לתכנון והקמת תחנות בטכנולוגיות ובסטנדרטים הנדרשים עבור פיתוח בר קיימא.
שלושת עקרונות המפתח של רכבת ישראל לבניה ירוקה הם כדלקמן:12
 .1שימוש יעיל ומצומצם ככל הניתן במשאבים ,תוך התייחסות לכלל שלבי חיי המבנה  -הקמה,
הפעלה שוטפת ופירוק.
 .2אבטחת תנאי השימוש ואיכות החיים הנדרשת בסביבתו ,תוך דרישה לתאורה ,אקלים אוורור
וכד' ומניעת רעש ,מזהמים ,קרינה וכד'.
 .3צמצום מידת ההשפעה של המבנים על סביבתם הבנויה והשטחים הפתוחים.
 12מתוך מסמך "תכנון בר קיימא "9.2
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.3.1.7.2

יישום עקרונות בנייה מקיימת בתחנות הנוסעים

על אף שהתקן הישראלי לבניה ירוקה (ת"י  )5281אינו מתאים למבני תחנות רכבת ,פועלת החברה
להטמעת עקרונות הבניה הירוקה בתחנותיה .לצורך כך ,נכתבו מסמכים כלליים ,הכוללים הנחיות
ודגשים ליישום בעת תכנון פרטני של התחנות ובעת הקמתן ,תוך התאמה לתקן הישראלי לבנייה
ירוקה .ההנחיות לתכנון המבנה מקיפות מספר תחומים הכוללים בין היתר:13


יישום אמצעים למדידה ,בקרה ולחיסכון באנרגיה ובמים.



יישום והטמעת הפרדת פסולת במקור.



העלאת הנגישות להולכי רגל ולרוכבי האופניים ,בניית מקלחות עבור משתמשי אופניים.



בניית התחנות תוך שימוש בחומרים מקומיים ,ירוקים וממוחזרים.



שימוש בחומרי בנייה אשר יקטינו את ספיגת החום במבנה ויתרמו לצמצום אי החום העירוני.
.3.1.7.3

יישום עקרונות בנייה מקיימת בקרית הרכבת

קרית הרכבת החדשה בלוד אשר בנייתה צפויה להסתיים ב ,2016-עתידה לשמש את הנהלת החברה
במבנה המתוכנן לגובה  8קומות ולשטח של  25,000מ"ר .יצויין ,כי אחד מהשיקולים שהנחו את
הנהלת הרכבת בבחירתה למקם את מטה הנהלת החברה בעיר לוד נבע משיקולים חברתיים –
לאומיים ומתוך שאיפה למתן עדיפות לעידוד העיר ,מבחינת תעסוקה ,שיפור תדמית העיר ,חידוש
תחנת הרכבת ועוד .המבנה נבנה בהתאם לדרישות התקן הבנייה הירוקה וצפוי להכיל אלמנטים ירוקים
רבים ,הצפויים לתרום לחיסכון ולהגברת היעילות בשימוש במשאבים .בצוות התכנון של הפרויקט
משולב יועץ בניה ירוקה ,כך שעם השלמת הבנייה ואכלוסו של המבנה ,הוא צפוי לקבל הסמכה כ-
"מבנה ירוק" מטעם מכון התקנים .האלמנטים המרכזיים בפרוייקט נוגעים בשלושה תחומים מרכזיים:
חיסכון באנרגיה ,חיסכון במים והבטחת איכות האוויר במבנה.
חיסכון באנרגיה -שימוש באלמנטים החוסכים אנרגיה מאפשרים לחסוך באופן משמעותי לצריכת
החשמל במבנה .בין האלמנטים:


זיגוג מתאים לאקלים קיצי וחורפי -התקנת זכוכית חכמה בכל מבנה ההנהלה .הזכוכית הינה
בעלת ציפוי ייחודי המאפשר את כניסתו של האור לתוך המבנה אך מפחיתה חדירת חום
ובריחתו החוצה ,כך שניתן לחסוך באנרגיה בחימום וקירור המבנה ,בימי החורף והקיץ
בהתאמה.



התקנת חיישני נוכחות -אמצעי זה מגביר את יעילות השימוש באנרגיה על ידי הפסקת פעילות
המיזוג והתאורה בעת יציאת העובדים מהחדר.

 13כנ"ל
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שימוש במקורות אור מלאכותיים יעילים -התקנת תאורה בהתאם לסביבת העבודה ,תוך
שימוש בנורות בעלות אורך חיים ממושך והספק חשמל נמוך.



יצירת תנאים לכניסת אור טבעי -תכנון המבנה והפתחים בו לניצול אור השמש לטובת הארת
המבנה ,בהתאם לדרישות התפקודיות של החלל ,תוך הקפדה על מניעת סנוור.

חיסכון במים -קרית הרכבת החדשה צפויה לחסוך כ 20% -מצריכת המים במבנה על ידי שימוש
באלמנטים הבאים:


אביזרים חוסכים במים -התקנת ברזים אוטומטיים ,חסכמים ,מיכלי הדחה דו כמותיים.



שימוש במערכת השקיה חכמה -מחשב השקיה משוכלל המאפשר שליטה מקסימאלית ויעילה
הכוללת ראש בקרה חכם ומספר ברזים לאזורים שונים המבטיחים ניצול מקסימלי של מי
ההשקיה וטיפול אופטימלי בצמחים.



נטיעת צמחייה חסכנית -על פי רשימת  500מינים חסכוניים במים ,שפורסמה ע"י משרד
החקלאות ופיתוח הכפר.

אספקת אוויר צח -קרית הרכבת ממוקמת בסמוך לנתיבי תחבורה סלולים ומסילתיים ולפיכך עלול
להיות חשוף לזיהום אוויר .לצורך הבטחת איכות האוויר יותקנו האלמנטים הבאים:


מתקני קליטת אוויר צח ,שימוקמו על גג המבנה ופיזור האוויר באמצעות מערכת תעלות
ומפזרים לחדרים השונים ,תוך שמירה על לחץ אוויר קבוע.

איור מס'  :3.3מבנה ההנהלה המתוכנן בלוד (הדמיה -מתוך אתר מנרב)
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 .3.1.8מגוון ביולוגי ותכנון נופי
.3.1.8.1

כללי

סוגיות שימור המגוון הביולוגי והתכנון הנופי נבחנות במסגרת תסקירי השפעה על הסביבה ,הנערכים
במסגרת תהליך התכנון של כל פרויקט משמעותי ,במטרה למזער את הפגיעה הנופית והאקולוגית
בבתי הגידול ובצמחיה הטבעית שבצידי המסילות .חשיבות נושאים אלה באה לידי ביטוי בתקציב
המשמעותי המושקע בתכנון ובשימור ערכי הנוף בסמוך לתוואי המסילה ,תוך ייחוס החשיבות הראויה
לצמחים ולבעלי החיים הגדלים ומתגוררים בסביבה.
.3.1.8.2

דרכים לשימור המגוון הביולוגי בתחום מסילת הרכבת

היבטים סביבתיים ונופיים בהליכי תכנון מיושמים באמצעות מסמך "ההנחיות לתכנון עצים וצמחייה
בתחום רצועת הרכבת" ,מחודש פברואר  .2009המסמך נותן מענה להיבטים ייחודיים ,כגון הקונפליקט
שבדרישה לשימור שדרות עצים בוגרים לצידי המסילות ,הסכנה שבקיטוע בתי גידול ,הצורך בשמירת
רציפות שטחים פתוחים ,שימור והשבת צמחים "אדומים" (צמחים המצויים בסכנת הכחדה) ועוד.
מטרותיו העיקריות של מסמך ההנחיות הן:


קביעת קריטריונים למרחקי בטיחות של עצים מהמסילה ,תוך התייחסות מפורטת ותוך
הפרדה בין עצים קיימים ועצים מתוכננים .בנוסף ,קביעת קריטריונים להגדרת אזורים
מותרים ואסורים לשתילה.



קביעת הנחיות תכנוניות לנושאי עצים וצמחייה ,ובכך להשלים את החסר הקיים בהנחיות
הכלליות של תכנון מסילות ברזל.



התוויית מדיניות של טיפול בצמחייה קיימת ברצועות רכבת ישראל ,כולל הצורך בשימור,
בבקרה ובתחזוקה מתאימים.



לשמש כהנחיות לרכבת ישראל בנושאים של תחזוקת צמחייה ,עם דגש על היבטים
בטיחותיים.

בנוסף ,כחלק מהתפיסה לשיקום נוף בר-קיימא ,לשימור ביולוגי 14ולצמצום התלות בתחזוקה ,מקדמת
החברה את הפעולות הבאות:


שיקום נופי בהתאם ליחידות הנוף וע"י צמחייה מקומית ,שימוש במשאבי הטבע המקומיים
(מסלע ,קרקע ,צומח) ,שאיפה לאיזון בין מילוי לחפירה תוך שימוש בחומר מקומי ,מיתון
הטופוגרפיה וחשיפת נופי הסביבה לנוסעים בדרך.



שמירת רצף צירי תנועת מטיילים ,שמירת מסדרונות אקולוגיים לבעלי חיים ומיזעור השפעות
קיטוע ,שמירת מעברים ורצף תנועה בין ואל שטחים חקלאיים מעובדים.

 14מתוך הסבר על פרויקט "מסילות אשקלון – באר שבע ,קטע יד מרדכי -נתיבות (החלק שעוסק בעקרונות העיצוב)
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שמירת ערוצי הנחלים וסביבתם כערך טבע אקולוגי ונופי.



שימוש בצמחייה חסכונית במים ובצמחיית הבר המקומית שאינה נזקקת להשקיה בבגרותה.



נהלי התחזוקה של הרכבת כוללים נהלי שימוש בקוטלי עשבים ,תוך שימת דגש על היבטי
שימור בתי הגידול ומקורות המים ומניעת זיהומם.



תכנון תחנות המהוות נקודת ציון נופית בהתאם למרקם הסובב אותן ולנצפות המצופה
מערכי הטבע ,והערכים האנושים וההיסטוריים באותה סביבה.

איור מס'  : 3.4ערכי טבע בתוואי המסילה של הקו המהיר לירושלים (מתוך"ניטור שיקום צומח
בתוואי מסילת הרכבת בקו המהיר לירושלים  -ד"ר רון פרומקין)
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 .3.2מטרות ,מדדים יעדים ואמצעים אופרטיביים
 .3.2.1מניעת מפגעים סביבתיים
.3.2.1.1

מטרה:

צמצום הפגיעה הסביבתית  -בשטחים שבאחריות החברה ובמתקניה.
.3.2.1.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:

מדד ביצוע
מניעת סיכונים סביבתיים ופערים חוקיים

יעד
הקמת צוות ומיפוי וסיכונים
סביבתיים 2016 -

בקרה סביבתית שוטפת באתרים

מינוי והכשרת נאמני/מפקחי
איכות סביבה בכל אתרי
החברה 2017 -
ביצוע הדרכות סביבתיות
לעובדי החברה החל מ2016-
ביצוע תוכניות הניטור החל
משנת 2016

תרבות ארגונית תומכת סביבה

גיבוש תוכניות שנתיות לניטור אוויר ,מים ,שפכים ,רעש וקרינה
לסוגיה
אמצעים אופרטיביים
ביצוע סקר סיכונים סביבתיים ופערים חוקיים – בחינת המצב הקיים במתקני ומתחמי החברה תוך
הצגת פערים בין המצב בפועל לנדרש בחוקים הסביבתיים הרלוונטים .הכללת הסקר בדו"ח סיכונים
של החברה ובהתאם לממצאיו יגובש סל פעולות לצמצום הפערים.
כתיבת נהלי תפעול סביבתיים כלליים ומפורטים לכל אתר ומתקן תפעולי -נהלים אשר יכללו
ויאפשרו את הטמעתן של נורמות סביבתיות בארגון תוך דגש על מניעת זיהום ,אחסון חומרים יאות
וצריכה אנרגטית חסכונית.
הגדרת אחראים סביבתיים במתחמי החברה -מינוי מפקחים סביבתיים בכל אתרי התפעול או
הגדלת תחום אחריותם של ממוני הבטיחות כך שיכלול גם היבטים סביבתיים והכשרתם המקצועית
לכך.
קביעת תוכניות פעולה לפתרון בעיות איכות אוויר בתחנות רלוונטיות ויישומן -תוכניות הפעולה
יתבססו על המלצות מומחים לאיכות אוויר שיבחנו את המצב בתחנות.
גיבוש תכנית הדרכה בנושאי סביבה וקיימות ותיעוד ביצוע -הכנת מצגות ייחודיות למחלקות
הארגון השונות בהתאם לידע הסביבתי הנדרש מכל מחלקה.
בחינת משמעויות התעדת החברה לתקן  -ISO 14001הכנת חוות דעת הבוחנת את יכולת
הארגון לאמץ את התקן ,כולל בחינת יתרונות וחסרונות המהלך.
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 .3.2.2פיתוח ושיקום נופי וסביבתי
.3.2.2.1

מטרה:

הטמעת שיקולים סביבתיים בעת תכנון  ,הקמת ופיתוח מסילות  ,מבנים ומתקנים .
.3.2.2.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:

יעד
מדד ביצוע
יישום הנחיות לשיקום נופי אקולוגי בעת ביצוע ואחזקת פרויקטים ביצוע ואחזקה בהתאם לתכנון
בכל הפרויקטים
ביצוע ואחזקה בהתאם לתכנון
יישום הנחיות לתכנון סביבתי ואקוסטי בעת ביצוע ואחזקת
בכל הפרויקטים
פרויקטים
אישור תכנית ב2017 -
שימור מבנים בעלי ערך היסטורי
אמצעים אופרטיביים
עדכון פרקי התכנון הסביבתי והאקוסטי במגדירי המשימות לתכנון מסילות ותחנות – הטמעת
ההתפתחות בהנחיות לתכנון סביבתי ואקוסטי במגדירי המשימות .הוספת התייחסות מפורטת
לתכנון אקולוגי ,למניעת מפגעים ממחנות קבלן ,להיבטי קרינה וכיו"ב.
הוספת מתקני אופניים ,קידום תכנון שבילי אופניים ותכנון נופי ,כולל קישור בין התחנות
לישובים סמוכים – יצירת מסגרות לשיתופי פעולה עם רשויות מקומיות לקידום והקמת שבילי
אופניים מזינים לתחנות חדשות .בתחומי רצועת הרכבת :הקמת תשתית לגישת אופניים מהירה
ובטוחה עד לשער התחנה והצבת מתקני אופניים נגישים ,נוחים ובטוחים.
קידום נוהל תחזוקת נוף מקיימת -עריכת נוהל המתייחס לערכי הטבע והנוף הקיימים והמתוכננים
ברצועת הרכבת (מסילות ותחנות) ולפעולות הנדרשות על מנת לשמרו.
תוכניות מפורטות לשימור מבנים בעלי ערך -כולל הגדרת קריטריונים לשימור ,לוחות זמנים,
עקרונות לשימור ,שימושים מוצעים ,תקציבים נדרשים לשיקום ותחזוקה ומודלים עסקיים לתחזוקת
המבנים.
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 .3.2.3התנהלות סביבתית לכל אורך שרשרת הערך
.3.2.3.1

מטרה:

שיפור ההתנהלות ה סביבתית של ספקים ונותני שירותים .
.3.2.3.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:

מדד ביצוע
הכללת דרישות ומאפיינים סביבתיים במכרזי רכש רלוונטיים

יעד
הכנת נספח סביבתי אחיד
וצירופו למכרזים2016 :
הלימה בין הוראות המכרז
להתנהלות הסביבתית בפועל

ניהול החוזים עם קבלני משנה וספקים בהתאם למאפיינים
הסביבתיים שנקבעו במכרז
אמצעים אופרטיביים
פילוח פעילויות הרכש של החברה עפ"י פרמטרים של ההשפעות הסביבתיות הכרוכות בייצור
ו/או בשימוש במוצר -יצירת מסמך המפרט את ההשפעה הסביבתית מפעולת רכש רלוונטית.
פיתוח ורכישת מוצרים תחליפיים בעלי השפעות סביבתיות חיוביות -פעולות רכש רלוונטיות (כגון:
צבעים ,נייר וכד') יבוצעו רק לאחר בחינת ההשפעות הסביבתיות של מוצרים תחליפיים בעלי
פונקציות זהות.
הכללת דרישות סביבתיות במפרטי רכש ומכרזים רלוונטים -לכל מכרז רלוונטי תלווה המלצה
לרכישה בעלת מאפיינים סביבתיים תוך שאיפה ל BAT -באותה קטגוריה.
 .3.2.4מיזעור פליטות לסביבה
.3.2.4.1

מטרה:

מ י זעור הפליטות לסביבה של פסולת וחומרים הנוצרים בפעילות השוטפת .
.3.2.4.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:
מדד ביצוע

צריכת דלק יעילה בקטרים

מערכת מידע סביבתית – השלמת שלב איסוף המידע
התאמה למערכת  SAPהארגונית
דיווח פליטות גזי חממה
מיחזור פסולת אלקטרונית

יעד
צמצום של  2%בצריכת הדלק
(ק"מ/ליטר) בשנת  2017ביחס
לשנת 2014
השלמת איסוף
והתאמה ל SAP-ב2016 -
דיווח שנתי החל מ2017 -
(עבור )2016
מחזור של  50%פסולת
אלקטרונית משנת 2016

אמצעים אופרטיביים
מיפוי פליטות גזי חממה -ביצוע סקר פליטות הבוחן את פליטות גזי החממה בכלל המתקנים
ואמצעי התחבורה של החברה.
התייעלות בהוצאות דלק – הדרכות נהגי קטר ,הטמעת אמצעים טכנולוגיים לניהול נהיגה חסכוני.
התקנת מסננים לצמצום פליטות חלקיקים וצריכת הדלק -קידום השימוש ב B.A.T-עבור המסננים
המותקנים ברכבות הנוסעים.
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הכללת הנחיות לבנייה ירוקה במסגרת פרוגרמות לתכנון תחנות ומתקנים
בחינת הטמעת עקרונות בנייה ירוקה בתחנות קיימות באופן הדרגתי או במסגרת שדרוג תחנות
פרוייקטים להפרדת פסולת במקור בקרונות ובמתחמי הרכבת -הצבת מיכלים להפרדת פסולת
והתקשרות עם גופי יישום.
מיפוי צרכני מים ,שימוש חסכוני במתקנים לשטיפת רכבות -איתור צרכני מים מרכזיים לצורך
מציאת פתרונות ייעול וחיסכון במים.
התקנת אמצעים לחיסכון (אנרגיה ומים) בתחנות ,במשרדי החברה ובמתחמים -התקנת ברזים
אוטומטיים ,תאורה חסכונית ,חיישני מיקום ,גופי תאורה טבעית וכיו"ב.
ניהול פלט ארגוני וארכיב אלקטרוני בבסיסו -הקמת שרתי אחסון לארכיון תוך הסדרת נוהל ארכיב
מסודר.
ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית להתקנת גופי תאורה טבעית במבנים -מיפוי מבנים בחברה
המתאימים להתקנת גופי תאורה טבעית וביצוע בדיקות היתכנות לקביעת כדאיות ההתקנה.
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 .4הון אנושי
 .4.1מיפוי סוגיות
פרק זה מציג את סוגיות ההון האנושי של החברה ,אשר מהווה גורם מפתח להצלחת החברה בשאר
התחומים -הכלכלי ,הסב יבתי והחברתי .הסוגיות שלהלן פותחות צוהר למבנה הארגוני של הארגון
ולכלי ההנעה שבהם משתמשת החברה להגברת המוטיבציה בקרב העובדים ,תוך מתן תמריצים
המוכוונים לשיפור השירותיות ועמידה בנורמות אירגוניות גבוהות ,כמו גם על שאיפת החברה ורצינותה
לנושאים המשקפים עקרונות של שיוויון ואיכות.
להלן תרשים המציג את המבנה הארגוני של רכבת ישראל:15

 .4.1.1קליטה ופיתוח עובדים
.4.1.1.1

כללי

חברת רכבת ישראל משקיעה מאמצים רבים בתהליכי קליטת עובדים ובפיתוח הכישורים והיכולות של
עובדים חדשים וותיקים כאחד .החברה מבינה כי המשאב האנושי הוא הדלק המניע את הרכבת
ושלאיכויותיו ומיקצועיותו תהיה השלכה מהותית להצלחתה ושגשוגה של החברה.
ככלל ,המועמדים לעבודה בחברה נבחרים בהתאם לנוהלי החברה באמצעות מכרזים כאשר לגבי חלק
מהמשרות מתקיים תחילה מכרז פנימי וככל שלא נמצא עובד מתאים למלא את המשרה בהליך זה,
נערך מכרז חיצוני .לאחר הקבלה למשרה ,מתבצעת הכשרה המעניקה למתקבלים את היכולות לבצע

 15מתוך תשקיף החברה
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את תפקידם ברמה הטובה ביותר תוך ביצוע השלמות ,הכשרות נוספות וריענונים במטרה לבסס את
הידע ,לתחזקו ולהרחיבו ככל שניתן.
.4.1.1.2

מצבת העובדים של החברה

מצבת כוח האדם בחברה נמצאת במגמת עלייה קבועה בשנים האחרונות ,בשל עלייה בנפח הפעילות
של החברה .התפלגות העובדים בחברה הינה אופיינית לחברות תפעוליות רבות כאשר כ70%-
מהעובדים עוסקים בתפעול הרכבת ומתקניה וכ 30%-הינם עובדי מטה .נכון לתחילת שנת 2015
מועסקים בחברה  3,092עובדים במבנה ארגוני שטוח הכולל  52מנהלים בכירים 180 ,מנהלי ביניים
ו 2,865-עובדים הכפופים להם .לאור הגידול הצפוי בפעילותה של החברה ,שעתיד להביא להגדלת
כמות הנוסעים ,כמות הרכבות ונפח המטענים המוסעים על ידה ,החברה צופה כי מגמת העלייה
במספר העובדים תימשך ,בהתאם לגידול בתנועת הרכבות.
להלן טבלה המסכמת את מצבת העובדים של החברה בשנים האחרונות:16
12/2014

12/2013

12/2012

12/2011

3,092

2,804

2,535

2,368

.4.1.1.3

קליטת עובדים

בהתאם ליעדי אגף משאבי אנוש ,מועמד מתאים מבחינת תנאי המכרז שעבר את הליך הקבלה
הראשוני ,יהיה מוכן לתחילת הכשרתו תוך  45יום ממועד סיום המכרז .לאחר קבלתו מתבצעת
הכשרתו המקצועית של המועמד לתפקיד בו יעסוק באמצעות קורסים ייעודיים במקצועות רכבתיים.
הכשרה זו הינה הכרחית לביסוס הידע התפעולי הנדרש מכל עובד וכנגזרת מכך מהותית לעמידת
הרכבת ביעדיה .לצורך כך ,ומשום שמקצועות רכבתיים אינם נלמדים במוסדות האקדמיים בארץ,
החברה הקימה שיתופי פעולה עם גופי הכשרה בחברות רכבות ומוסדות אקדמיים בחו"ל ובארץ לצורך
פיתוח תוכניות רלוונטיות והתאמתן לצורכי החברה.
.4.1.1.4

הדרכת עובדים

מערך ההדרכה בחברה כולל את בית הספר למקצועות הרכבת ,אגף ההדרכה ומערך מדריכים
תפעוליים וממוני הדרכה בחטיבות התפעוליו ת . 17מערך זה נועד לספק תמיכה בשיפור ביצועי
החברה והעלאת רמת ההון האנושי והמקצועי של עובדי החברה .אנשי מערך ההדרכה עוסקים
בפיתוח תוכניות לימודים ובהדרכת עובדים ומנהלים ,לרבות הסבה מקצועית ,קליטת טכנולוגיות
חדשות ובטיחות בעבודה.
בבית-הספר עוברים העובדים הסמכה מקצועית בכמה תחומים כגון :נהיגת רכבות משא ונוסעים,
מסילאות ,קשירת משאות והרמתם ,הפעלת עגורנים ,עבודות המתבצעות בגבהים ,פקחות ,מקצועות

 16על סמך נתונים שהתקבלו מאגף משאבי אנוש
 17מתוך תשקיף החברה
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תנועה ,טכנאות וכיו"ב .בית-הספר מקיים קורסים והשתלמויות בנושאים תפעוליים ,טכניים ובטיחותיים
ונסמך על תחזוקת ידע קבועה בקרב העובדים המקצועיים בחטיבות .בנוסף ,מכין בית-הספר תוכנית
בשיתוף מוסדות אקדמיים ללימודי התמחות בתחום הרכבתי (מסילה ,חשמל ומכונאות רכבתית).
.4.1.1.5

העצמה מקצועית

בנוסף להדרכות ולריענונים השוטפים ,בשנים האחרונות חברת רכבת ישראל מנסה לקדם אפשרויות
העוסקות בהעצמה ובפיתוח המעטפת המקצועית של העובדים .במסגרת זו העובדים משתתפים
בקורסים העוסקים במספר נושאים :יעילות הצגת מצגות ,ניהול פרויקטים ,שיפור ההתמצאות בתוכנות
מחשב וכדומה .העצמה מקצועית זו מאפשרת את הגברת מיומנותו של העובד ואת מיצוי הפוטנציאל
הטמון בו .בנוסף לכך ,קיימת יוזמה חדשה להגברת המקצועיות וההשפעה של קבוצות עובדים בעלי
יכולות מנהיגותיות .במסגרת היוזמה ,מאוגדים מספר עובדים מצטיינים במסגרת קורס שבמהלכו
מתקיימות סדנאות ייחודיות וליווי צמוד של מנהלים בחברה כך שמשתתפי הקורס מקבלים כלים
להתמודדות עם אתגרים מקצועיים רבים ומגוונים.
.4.1.1.6

רווחת עובדים

רכבת ישראל מייחסת חשיבות רבה לרווחת העובדים ולשיפור איכות תנאיהם בחברה .שיפור רווחת
העובדים ובני משפחותיהם מתבצע בפעילויות שונות ומגוונות המתפרסות לאורך כל השנה :ציון
מועדים בלוח העברי (תווי חג ,שי בט"ו בשבט ,מארז מתוקים בחנוכה וכדומה) ,התייחסות למאורעות
משפחתיים (שי לילדי עובדים העולים לכיתות א' ,שי למתגייסים ,אירועי בני מצווה ,וכדומה),
השתתפות בשעות צער (מתן ערכות אבל ,הסעה ללוויות) ,יציאה לפעילויות פנאי ונופש (ספורטיאדה,
השתתפות בנופש חברה ,ארגון אירועי תרבות) פעולות לעידוד מצוינות (טקס מצטיינים ,תווי שי לעידוד
מצוינות) ,ארגון פעילויות לקידום מעמד האישה ,לתמיכה בגימלאים וכיו"ב .לצורך הוצאת פעילויות
הרווחה לפועל ,החברה משקיעה מידי שנה כ 10-מיליון ש"ח.18
.4.1.1.7

העסקת עובדי קבלן ושמירה על זכויותיהם

רכבת ישראל מעסיקה עובדי קבלן במספר תפקידים כגון ביטחון (כ 700-עובדים) ,שירותי ניקיון (כ-
 ,)310דיילי רציף (כ )230-ותצפיתנים במפגשי דרך-מסילה (כ )200-כמו גם עובדים זמניים לצורך
תגבור זמני ,החלפת עובדות בחופשת לידה וכדומה .19על מנת לוודא כי זכויות העובדים החיצוניים
נשמרות ,רכבת ישראל מכלילה בהסכמים עם חברות הקבלן התחייבות של קבלני השירותים לעמוד
בחוקי העבודה בכל הקשור להעסקת עובדיהם ונעזרת בבודק שכר מוסמך המפקח על כך .בנוסף,
החל משנת  ,2013עת נכנס לתוקפו חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירותים בענפי שמירה וניקיון
בגופים ציבוריים ,התשע"ג ,2013-מחויבת החברה בכל התקשרות עם קבלן שירותים בתחום הניקיון

 18על סמך מידע שהתקבל מאגף משאבי אנוש
 19מתוך התשקיף
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או בתחום השמירה לכלול בהסכם ההתקשרות הוראה לפיה קבלן השירותים יחיל על עובדיו המספקים
את השירותים לגוף הציבורי ,תנאים שלא יפחתו מתנאי השכר בהסכם הקיבוצי.
.4.1.1.8

בטיחות וגהות עובדים

רכבת ישראל מובילה יצירת תרבות בטיחות והתנהלות ברוח של "עושים בטיחות" .על מנת לצמצם
את תאונות עבודה ,פועלת החברה להובלת תחום ניהול הבטיחות באחריות מנהלים בכל הדרגים,
תחת הנחייה מקצועית ובקרה של חטיבת הבטיחות ,במסגרתה מבוצעת בקרה שוטפת בהיבטי
בטיחות וגהות .במסגרת זו בכל אתר נבנית תכנית לניהול בטיחות תוך מימוש הנחיות חוק הפיקוח על
העבודה – ביצוע סקרי סיכונים ,בניית תכניות בטיחות ,הפעלת ועדת בטיחות ,תרגול צוותי התערבות
וכד' – בהובלת מנהלים ,אשר עוסקת בטיפול בהסדרת ליקויי בטיחות באתרים בהתאם לדרישות
המחייבות ,ובמזעור סיכונים .פעילות ברוח זו תימשך גם בשנת  2016והיא הופכת לשגרת הניהול
בחברה  .כל זאת לצד אחריות כל עובד לבטיחותו ולבטיחות סביבתו.
 .4.1.2גיוון בתעסוקה
.4.1.2.1

כללי

רכבת ישראל ,ככפופה להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שונים בחברה הישראלית בקרב עובדיה
ובהתאם לאופיו התפעולי של הארגון ,משלבת עובדים ממגזרים ומגדרים שונים על פי צרכי המערכת
תוך התחשבות בשיקולים אובייקטיביים לחלוטין ,על סמך בחינת מקצועיותו של המועמד ויכולתו
להשתלב בארגון בהשוואה למועמדים אחרים.
.4.1.2.2

ייצוג הולם

הנחיה  1.1503של היועץ המשפטי לממשלה" ,ייצוג הולם למגזרים מסוימים" ,סוקרת את הוראות הדין
הרלוונטיות לייצוג הולם של מגזרים אלה ,בין היתר ,בחברות ממשלתיות .בהתאם לכך ,הרכבת עושה
מאמצים לגיוס עובדים העונים להגדרות ההנחיה.
ההנחיה דנה בסוגיות כדלקמן )1( :ייצוג נשים  -לרבות היקף החובה לאתר מועמדות באופן אקטיבי;
( )2ייצוג אוכלוסיה ערבית (לרבות דרוזית וצ'רקסית); ( )3וייצוג אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדי
חברות ממשלתיות ,תאגידים ציבוריים ורשויות מקומיות .נכון למועד כתיבת התוכנית ,עומדת החברה
בכל החוקים והתקנות אף מעבר לדרישות החוק.
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 .4.2מטרות ,מדדים ,יעדים ואמצעים אופרטיביים
 .4.2.1מיצוי המשאב האנושי
.4.2.1.1

מטרה:

גיבוש מדיניות ומתן כלים למנהלים לטיפוח ומיצוי המשאב האנושי באמצעות
הדרכה מתמדת ,עידוד לנקיטת יוזמה והצטיינות.
.4.2.1.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:

יעד
מדד ביצוע
קידום יכולות מקצועיות :ביצוע הכשרת יסוד מקצועית לעובדי השלמת הליך ההכשרה ל100%-
תפעול הנקלטים לרכבת .ביצוע ימי רענון לאנשי מקצוע רלוונטים .מעובדי התפעול החדשים
ביצוע הכשרה ניהולית .ביצוע הכשרה והסבה למקצועות הרכבת הדרכות מקצועיות ל100%-
החדשים הנדרשים.
מהעובדים הרלוונטיים בשנה
הכשרה ניהולית אחת ל  3 -שנים
לעובדים רלוונטים
השלמת  100%מההכשרות
הנדרשות עד לקליטת הציוד
והטכנולוגיות החדשות
שימור השקעת החברה
רווחה :ביצוע פעילויות רווחה לעובדי החברה ומשפחותיהם
בפעילויות רווחה
 5%השתתפות ממוצעת שנתית
קידום בריאות :קיום סדנאות לתמיכה באורח חיים בריא
קיום מסגרות ספורט עממי לעובדים
אמצעים אופרטיביים
יצירת תכנית הדרכה רב שנתית לתמיכה בגידול בתשתיות ובשינויי הטכנולוגיה -ביצוע תחזית
לשינויים הטכנולוגיים הצפויים וכתיבת מסמך המפרט את ההתאמות הנדרשות בנושאי הכשרות.
פרישת אמצעי הדרכה ומידע בחטיבות רלוונטיות -הגדרת מתחמים בעלי גישה חופשית בכל
שעות הפעילות ובהם תינתן גישה למאגרי הידע של החברה לשם התרעננות מקצועית.
בניית שיטות שכר לעידוד העובדים ושיפור תפוקתם -הגדרת גורמי התפוקה בסביבת העבודה,
מדידתם ויצירת מערכת שכר שתוביל להגברת התפוקה תוך שמירה על איכות ביצוע ללא פשרות.
בחינת האפשרות להכללת תוספות השכר במשכורות הבסיס (על מנת שייכללו בהפרשות
הסוציאליות)
ניתוח והטמעת ממצאי הסקרים הפנים ארגוניים – ניתוח והטמעת ממצאי הסקרים המאפשרים
לעובדים להעלות סוגיות הנוגעות להתנהלותם היומיומית בחברה.
ארגון מסגרות לפעילות ספורטיבית על בסיס שבועי -פרסום זמן ומקום לפעילות ספורטיבית
שבועית בתחומי ספורט מבוקשים כגון ריצה/הליכה ,נסיעה על אופניים ,כדורסל/כדורגל וכד'.
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 .4.2.2גיוס וניהול כוח אדם
.4.2.2.1

מטרה:

גיוס כ"א איכותי ומותאם ליעדי הרכבת וניהולו תוך שימור גמישות ארגונית.
.4.2.2.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:

מדד ביצוע
גיוס כ"א מתאים תוך שמירה על תהליך גיוס איכותי ,קצר ושקוף

עמידה בדרישות החוק בנושא גיוון בתעסוקה

יעד
סיום תהליך הגיוס עד 45
ימים מהראיון הראשון
עמידה ב 2% -נשירת עובדים
חדשים (עד  3חודשים מיום
הקליטה)
העסקה של  5%מעבר
לדרישות החוק
כניסה למדד ב2017-

הכללת החברה במדד מעלה לקידום בריאות ורווחת עובדים
אמצעים אופרטיביים
יישום תוכנית התייעלות בכ"א -ביצוע ההנחיות בתוכנית לשם שיפור ניהול כ"א ,צמצום היעדרויות,
הפחתת שעות נוספות וכיו"ב.
תוכנית לגיוס עובדים -כתיבת תוכנית לשמירה על איכות תהליך הגיוס וההתאמות הנדרשות בכ"א.
הגברת האכיפה על עובדים אשר הצהירו באופן כוזב על קרבת משפחה למועסקים בחברה-
טיפול בהצהרות כזב של עובדים באופן משמעתי.
גיבוש תוכנית מקיפה להעסקת בעלי מוגבלויות -עריכת מיפוי תפקידים בחברה על מנת לאתר
תעסוקה אפשרית ומשמעותית לבעלי מוגבלויות.
 .4.2.3בטיחות וגהות
.4.2.3.1

מטרה:

שמירה על רמת בטיחות גבוהה בקרב העובדים בכל מתקני החברה
.4.2.3.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:20
יעד
הפחתה של  10%בכל שנה
ביחס ל2015 -

מדד ביצוע
צמצום מספר תאונות עבודה בשנה
אמצעים אופרטיביים
קמפיין בטיחות רכבתי לעובדים
עדכון תכנית ניהול הבטיחות ברמת הנהלת הרכבת
עדכון תכניות ניהול בטיחות באתרי החברה
עדכון נהלי ניהול הבטיחות המרכזיים

 20מתוך תוכנית עבודה 2014
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 .5הון חברתי
 .5.1מיפוי סוגיות
פרק ההון החברתי עוסק בעיקר ביחסי הגומלין בין חברת רכבת ישראל ללקוחות החברה .בפרק
מוצגות סוגיות ופעולות שמטרתן למצב את חברת רכבת ישראל כחברה אמינה ,בטוחה ושירותית ,על
ידי שיפור רמת דיוק הרכבות ,רכישת מערכות ייעודיות לשיפור רמת הבטיחות ושיפור השירותיות לכלל
משתמשי הרכבת ,על ידי יצירת שדרוג הממשקים ללקוח.
 .5.1.1קוד אתי
.5.1.1.1

כללי

הקוד האתי של החברה ,אשר אושר ע"י הנהלתה במחצית הראשונה של  ,2015נועד להתוות את
עקרונות היסוד שעל פיהם תתנהל רכבת ישראל מול בעלי העניין השונים .הקוד האתי עשוי לסייע
ביצירה ובשימור חברה מקצועית ויעילה ,המסוגלת לעמוד באתגרים המגוונים מולם היא ניצבת .ערכי
הקוד האתי אינם גורעים מהחוקים ,מהתקנות ומהנהלים השונים החלים על החברה ועובדיה ואינם
מחליפים אותם ,אלא משמשים כלי מכוון במקרים בהם לא ניתן מענה הולם בחוק או בתקנות.
.5.1.1.2

הקוד האתי

הקוד האתי שפורסם ע"י החברה עוסק בארבעה עמודי תווך מרכזיים ,להלן עיקריהם:
הלקוח במרכז -הכוונת ערכי החברה באופן היוצר אמון ,אכפתיות ומענה מקסימלי ,על ידי קידום שירות
מקצועי המבין את צרכי הלקוח תוך שקיפות ומהירות תגובה ,הקפדה על עמידה ודיוק בלוחות הזמנים,
תפקוד מיטבי והנגשת השירות למען נוסעים בעלי מוגבלויות.
ההון האנושי -החברה מאמינה כי הצלחת פעילותה תלויה בהון האנושי -עובדיה ומנהליה .בהתאם
לכך ,ערכי הארגון מחייבים את עובדי ומנהלי הרכבת להכיר היטב את עבודתם ולפעול במקצועיות
ובתבונה בכלים ובאמצעים הטכנולוגיים שברשותם ,להתאים עצמם לסביבה משתנה ,לדווח במהימנות
ובאופן מדויק תוך לקיחת אחריות אישית וארגונית ,הצבת סטנדרטים עסקיים גבוהים וייצוג החברה
בכבוד.
שותפים עסקיים ,קבלנים וספקים -חשיבות הקשר ושיתוף הפעולה עם ספקים וקבלנים חיצוניים הינו
חיוני לרכבת ישראל ולכן בקוד האתי מצויים ערכים העוסקים ביחסי הגומלין שבין החברה לשותפיה
כגון אמון ,שמירה על סטנדרטים מקצועיים ואתיים גבוהים תוך הקפדה על איכות ,הוגנות במכרזים,
יחסי עבודה מקצועיים ושמירה על זכויות עובדי הקבלן כקבוע בחוק.
סביבה וקהילה -כחברה ממשלתית ,רכבת ישראל רואה עצמה כשליחת ציבור הפועלת למען רווחת
תושבי ישראל ,לפיכך ערכי החברה כוללים את חיבור הרכבת לכל חלקי הארץ ,קידום דיאלוגים למען
החבר ה והסביבה וטיפוח קיימות על ידי זיהוי ההשפעות הסביבתיות של החברה וניהולן באמצעות
הגדרת יעדים בכל תחום ,מדידה ובניית תכניות עבודה בהתאם.
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 .5.1.2מחויבות ללקוח – בטיחות ,דיוק רכבות ושיפורים טכנולוגיים
.5.1.2.1

כללי

רכבת ישראל ממשיכה לפתח את תשתיות הרכבת ומגדילה את היצע הקווים ותחנות הנוסעים.
בעקבות זאת ,עולה בהתמדה כמות המשתמשים ברכבת  -מכ 15-מיליון נוסעים בשנת  ,2001לכדי
כ 48.5-מיליון נוסעים בשנת  - 212014גידול של כ .325% -כמות הלקוחות הגדלה ושאיפתה של
החברה לספק שירות לנוסע ברמה מיטבית ,מחייבת את רכבת ישראל לאתר ולהטמיע באופן מתמיד
אמצעים ניהוליים וטכנולוגיים לשמירה על הבטיחות ,על דיוק זמני הגעת הרכבות לתחנות ולצמצום
האיחורים.
.5.1.2.2

דיוק זמני הגעת הרכבות – מצב קיים

שאיפת החברה לעליה בדיוק הרכבות באה לידי ביטוי לא רק במסגרת חזון החברה ,מטרותיה ויעדיה
אלא גם בנתונים המצביעים על שיפור מתמיד ביכולותיה של החברה לעמוד בלוחות הזמנים בביצועים
מרשימים יחסית לעצמה ויחסית לחברות רכבת מובילות בעולם .בטבלה בעמוד הבא ,ניתן לראות את
נתוני דיוק רכבת ישראל בארבע השנים האחרונות ,בהשוואה לנתוני חברות רכבת בינלאומיות .נתון
הדיוק שבטבלה מראה מהו אחוז הרכבות שהגיעו אל תחנת היעד הסופית באיחור של לא יותר מ5-
דקות (למעט שוויץ 3 -דק').22
טבלה  – 5.1השוואה בינ"ל של דיוק רכבות בשנים 2011-2014
#

מדינה

*2014

2013

2012

2011

1

אוסטריה ÖBB -

97.4%

96.4%

97%

97%

2

ישראל

95.34%

93.31%

89.99%

86.6%

3

גרמניה DB -

94.5%

92.5%

93.3%

93.2%

4

הולנד NS -

93.3%

93.6%

94.2%

94.7%

5

צרפת SNCF TER -

92.1%

91.4%

91.9%

92%

6

שוויץ SBB -

89.6%

87.5%

88%

89.8%

7

ספרד RENFE -

82.14%

86.40%

93.77%

*נתוני  2014מתייחסים לחציון הראשון של השנה ,למעט הנתונים של רכבת ישראל.
 21מתוך ספר תוכניות העבודה לשנת 2015
 22התקבל מאגף תפעול
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תרשים  ,5.1להלן ,מתאר את השיפור ברמות הדיוק שרשמה רכבת ישראל בעשור האחרון.23
תרשים  – 5.1דיוק רכבות ברכבת ישראל2005-2014 ,

.5.1.2.3

מערכת מ.ש.ו.א.ה

הגידול המשמעותי בהיקף תנועת הרכבות במהלך השנים האחרונות ,חייב את חברת רכבת ישראל
לערוך שינוי יסודי בטכנולוגיה האחראית על פיקוד ובקרת תנועת הרכבות .עד תחילת שנות האלפיים,
ניתן היה להסתפק בהעברת מידע הנוגע לתפעול רשת הרכבות באמצעות הטלפון בעזרת  10מרכזי
איתות ו 73-תחנות איתות ,אשר נשלטו כולן על ידי מרכז הפיקוד .עם הגידול בתנועת הרכבות ,נוצרו
שיבושים בהעברת המידע ,תוך עליה בזמן המוקדש לפעולות ידניות .לפיכך עלה הצורך בהחלפת
השיטה ובאימוץ טכנולוגיות חדשות של מערכות מידע ושיטות הפעלה .הטכנולוגיה שנבחרה לצורך כך
היא המ.ש.ו.א.ה המיושמת ברחבי אירופה ,בדגש על גרמניה .המ.ש.ו.א.ה (מרכז שליטה ופיקוד ארצי
אגף הפעלה) הינה בעלת יכולת לנהל ולהפעיל היקפים הולכים וגדלים של אורך וכמות רכבות ,בהתאם
לתוכנית הפיתוח .בזכות המעבר למ.ש.ו.א.ה ,הושג שיפור מהותי של סביבת העבודה של העובד,
הושג שיפור באיכות ניהול התנועה בעת שיבושים ,באמצעות זרימת מידע ממוכנת ,ראייה רחבת היקף
ולטווח רחוק ,תוך שימוש בכלים תומכי החלטה ופתרון בעיות ברמת דרג המשמרת.
.5.1.2.4

מערכת הERTMS-

מערכת ה ERTMS -המופעלת במדינות רבות ברחבי העולם תוכננה ונבנתה על מנת לשפר את תפקוד
רשת הרכבות הבינלאומית )Interoperability( 24והיא בעלת יתרונות משמעותיים בהשוואה למערכת
 INDUSIהישנה .המערכת יודעת לספק ,בין היתר ,בלימה יזומה ,אזהרה על מהירות גבוהה ושמירה
 23מתוך מצגת של ועדת דיוק רכבות נוסעים שבוע  -52שנת 2014
 24בעיקר ברחבי אירופה.

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא ברכבת ישראל – אפריל 2016

57

על מהירות נסיעה יציבה .מאפיינים אלו מביאים הן לשיפור הבטיחות ,הן להגדלת קיבולות (ע"י הקטנת
מרווחים בין רכבות נוסעות) והן לחסכון במשאבים הכרוכים בהפעלת מערכת הרכבות .באמצעות זאת,
ביכולת מערכת ה ERTMS -להעלות את רמת השירות בתנועת הנוסעים והמטענים ,על ידי הגדלת
הקיבולות בצווארי הבקבוק בפרוזדור האיילון ועל מסילת החוף בכ ,30%-עובדה אשר גרמה לעלייה
במספר הרכבות הפועלות מדי יום ,ובעקבות כך גם למספר הנוסעים.
 .5.1.3בטיחות רכבות
.5.1.3.1

כללי

בטיחות בחברת רכבת ישראל נועדה להבטיח את שלומם ובריאותם של צרכני השירותים של החברה,
הן הנוסעים והן בתחום המטענים ואת שלום כלל עובדי הרכבת ,לרבות עובדי מיקור חוץ ועובדי קבלן,
ולצמצום נזקים כלכליים כתוצאה מתאונות .בחברת רכבת ישראל בטיחות הינה ערך מהותי ביותר
ומהווה שיקול חשוב בכל פעילות.
רכבת ישראל פועלת בהתמדה על מנת להבטיח רמת בטיחות גבוהה תוך ביצוע תהליך מתמשך של
ניהול סיכונים ומתן מענה הולם לסיכונים המתגלים.
הנהלת החברה מקיימת דיונים שוטפים בנושאי תפעול ,דיוק ,שרות ובטיחות ברמה שבועית .בנוסף,
אחת לחודש מתכנס פורום בטיחות בראשות המנכ"ל ובהשתתפות כל הסגל הניהולי – תפעולי של
החברה ,בו דנים בסוגיות בטיחות באמצעות הצגת תחקירי בטיחות המשמשים לביצוע תהליך למידה
והפקת לקחים לצורך שיפור מתמיד ומניעת אירועים עתידיים.
.5.1.3.2

בטיחות כלל רכבתית

רכבת ישראל החלה בתהליך של אימוץ תקינה אירופאית בתחום ניהול הבטיחות .במסגרת זו בשנת
 2016תוקם מערכת לניהול בטיחות ( )SMS – Safety Management Systemאשר במסגרתה
ימוסדו נהלים לניהול בטיחות כמקובל בחברות רכבות בעולם.
בשנת  2015החל תהליך של מיסוד תחום ניהול סיכוני הבטיחות בחברה .במסגרת זו הסתיימה עבודה
מעמיקה של ניתוח כלל סיכוני הבטיחות ונבנתה מטריצת סיכונים המתמקדת בתנועת רכבות ובבטיחות
רשת הרכבות  .Risk Register -בשנת  2016ימוסד תהליך של ניהול הסיכונים בצורה שיטתית בכלל
יחידות הרכבת ,תוך שימוש בכלים לניהול סיכונים אשר יהוו בסופו של התהליך כלים תומכי קבלת
החלטות בתחום ניהול סיכוני הבטיחות הרכבתיים ,הן בתפעול השוטף והן בתכניות הפיתוח ,לרבות
לתעדוף משימות בתכנית הבטיחות הרכבתית.
בנוסף ,יימשך תהליך של מיסוד תקינה לבטיחות אשר יתמוך הן בפעילות השוטפת והן בפרויקטים
העתידיים כגון :חשמול הרכבת ,פרוייקטי מנהור וכדומה.
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.5.1.3.3

תוכניות הבטיחות של הרכבת

דירקטוריון החברה אישר בחודש אוגוסט  2011תוכנית בטיחות המורכבת משורה ארוכה של פרויקטים
ופעילויות לביצוע ,למעקב ולבקרה בטווח הקצר והארוך ובתעדוף לפי רמת הסיכון .25התוכנית כוללת,
בין היתר ,פרויקטי בטיחות טכנולוגיים ,פרויקטים בתחום המשאב האנושי ,פעילויות בתחום שיפור
תרבות הבטיחות של החברה ,סטנדרטיזציה בתהליכי תחזוקה ועוד .תכנית זו נבחנה במהלך שנת
 2015הותאמה ועודכנה.
במהלך  2016תוכנית פרויקטי הבטיחות תותאם לתהליך ניהול סיכוני הבטיחות אשר ממוסד בחברה.
כמוכן ,התוכנית תישען על נורמות עבודה ,תפיסות וחוקים אירופאיים ,ובעיקר על הדירקטיבה
האירופית לבטיחות ברכבות ,במטרה ליצור ניהול בטיחות ברמה הגבוהה ביותר. .
 .5.1.4מחויבות ללקוח – שירות לנוסע
.5.1.4.1

מוקד פניות הציבור

החברה מפעילה מוקד שירות לקוחות ,הנותן מענה טלפוני ראשוני ובסיסי למשתמשי הרכבת .במסגרת
המוקד ,ניתן לקבל מידע על לוחות הזמנים ותעריפי הנסיעה של הרכבת ,נגישות התחנות ,תיאום
נסיעות לבעלי מוגבלויות וכדומה .בנוסף ,המוקד מטפל בתלונות לקוחות ,אשר עוסקות בין היתר
בנושאים של לוחות זמנים ,יחס לא נאות מצד עובד בחברה ,אי שביעות רצון ממיזוג האוויר ,אי שביעות
מרמת הניקיון במקומות נקודתיים וכדומה .על מנת לעמוד בסטנדרטים גבוהים של שירות ,הוגדר SLA
) ,(Service Level Agreementאמנת שירות ,ובה זמני המענה הנדרשים לטיפול בפניות ,כאשר זמני
המענה שנקבעו על ידי הנהלת הרכבת מחמירים מזמני המענה המחויבים על פי החוק .לצורך ייעול
השירות וקיצור זמן ההמתנה ,מעודדת החברה את לקוחותיה לעשות שימוש באמצעי שירות
אלטרנטיביים ,שביכולתם להעניק שירות מהיר ונוח יותר ,כגון האפליקציה ואתר האינטרנט של הרכבת.
.5.1.4.2

האפליקציה ואתר האינטרנט של החברה

החברה מפעילה אתר אינטרנט ,דף פייסבוק ואפליקציה סלולארית .כל אלה מאפשרים לחברה להעביר,
בנוסף למידע על תנועת הרכבות ,מסרים כלליים ותדמיתיים .בנוסף ,משמשים אמצעי המדיה הללו
כ מקור מידע לעדכונים בזמן אמת אודות שינויים בתנועת הרכבות .הפעילות במדיה הדיגיטלית
מאפשרת מתן ערך מוסף לנוסעים ,ומספקת מידע בדבר שירותים ,הטבות ותכנים שונים .הפעילות
הדיגיטאלית מהווה אמצעי במסגרתו פועלת החברה לשיפור השירות והתדמית שלה בעיני הצרכנים,
ליצירת דיאלוג עם הנוסעים ועידוד שיח התורם להצלחת החברה .ערוץ ההתקשרות הדיגיטאלי מסייע
להעמקת הקשר עם לקוחות החברה ולשיפור רמת השירות.

 25מתוך תשקיף החברה
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.5.1.4.3

פרויקט "שילובים"

מסקרים שבוצעו בקרב נוסעי התחבורה הציבורית בכלל והרכבת בפרט ,בלט הצורך של רבים
ממשתמשי הרכבת בשיפור השירות בכל הנוגע לקישוריות שבין הרכבת לאוטובוס .בעקבות כך ,נוסד
שיתוף פעולה בין הרכבת ,משרד התחבורה ומפעילי האוטובוסים ,על מנת לקדם מיזם שייתן מענה
לדרישה זו .במסגרת המיזם ,מקודמים קווי הזנה לתחנות הרכבת ,מופעל כרטיס משולב לאוטובוסים
ורכבות ,מבוצעות עבודות תשתית והסדרי תנועה בחניוני תחנות ,על מנת לשפר את השירות ואף לתת
עדיפות לנוסעי התחבורה הציבורית .יצויין ,כי עיקר האחריות על הצלחת מערך השילובים אינו נמצא
בידי החברה ,אלא בידי מפעילי האוטובוסים ומשרד התחבורה ,והחברה עושה ככל יכולתה להצלחת
המיזם.
.5.1.4.4

מערכת PIS

ה )Passenger Information System( PIS -מיועדת לשיפור השירות לנוסע על ידי אוטומציה
וסטנדרטיזציה של מנגנוני הפצת המידע לקהל הנוסעים בתחנות .המערכת משלבת כלים ממוחשבים
להפצה אוטומטית של מידע אודיו וויזואלי לציבור הנוסעים ומבוססת על פתרונות חומרה ,תוכנה,
ותשתיות תקשורת .המערכת מתממשקת למערכות האיתות והמידע הרכבתיות לפי תקנים בינלאומיים
מקובלים .26כיום ,המערכת פועלת כמעט בכל תחנות הרכבת ומהווה כלי המייעל את השירות ללקוח
וחוסך לו זמן.
.5.1.4.5

סקרי שביעות רצון

אף על פי שרכבת ישראל מבצעת איסוף נתונים מקיף בנוגע להיבטים רבים העוסקים בשירות לנוסע,
כגון רמת דיוק הרכבות ,היקפי הנסיעות ,זמני מענה במוקד הטלפוני וכדומה -החברה מקנה חשיבות
רבה גם לסקרי שביעות רצון הלקוחות ,הנערכים באופן רציף במהלך השנה כולה .במסגרת הסקר
נסקרים כ 4,900-לקוחות בשנה ומופקים דו"חות ,המשקפים את רמת שביעות רצון הלקוחות ברמה
החודשית ובנוסף מסייעים בהבנת צרכי הלקוחות ,מתוך שאיפה לשפר את סל השירותים המוצע
בהתאם לצרכיהם .הסקרים משקפים באופן מדויק ביותר את הלך הרוח בקרב הלקוחות וכל שינוי
שמתבצע ,לטוב או לרע ,מקבל את אותותיו באופן כמעט מיידי .פעם בחודש מתקבלת תמונת מצב
עדכנית של שביעות רצון הלקוחות וכך קיימת האפשרות לתקן ו/או לשפר מצב קיים .מלבד שאלת
שביעות הרצון הכללית ,הנוסעים נשאלים אודות תחושת הדיוק המורגשת ,תחושת האמון ברכבת,
תחושת נוחות ההמתנה בתחנות ,תחושת זמינות הצוות ,האם המידע הניתן ברור להם ,האם הלקוחות
מרגישים בנוח לפנות אל אנשי הצוות ועוד.

 26מצגת של יהושע פורמן מ.2008-
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.5.1.4.6

שירות לבעלי מוגבלויות

כחלק מחזונה של רכבת ישראל ,המתחייבת להוביל את כל נוסעי הרכבת ליעדם במסירות ,מספקת
החברה ללקוחות בעלי מוגבלויות שירות משמעותי ובאיכות גבוהה .השירות כולל ליווי אישי של הנוסע
מרגע הגעתו לתחנה וסיוע בהתמקמות בקרון הרכבת .הליווי ניתן ע"י מנהל התחנה או מי מעובדיו.
במידה ובעל מוגבלות מסוימת מעוניין לנסוע ברכבת ,עליו לתאם את נסיעתו עם שירות הלקוחות של
החברה או עם גורם אחר בחברה המוסמך לכך ,כאשר העדיפות היא לבצע את התיאום בהקדם
האפשרי ,על מנת לאפשר לעובדי הרכבת להיערך לכך .מטרת התיאום הינה למנוע תקלות כגון אי
ירידה של נוסע בתחנה הרצויה ,עזרה בהורדה והעלאת הנוסע וכדומה .על מנת להמשיך ולהשתפר
בשירות המוצע ,מתקיים מעת לעת שיח בין בעלי המוגבלויות המשתמשים ברכבת עם מנהלי התחנות.
בנוסף ,כל תחנות הרכבת נגישות לבעלי מוגבלויות ,ואושרו ככאלו ע"י הנציבות לאנשים עם מוגבלויות.
הנגשת התחנות כללה התקנת מעקות ,רמפות ,פסי הכוונה ללקויי ראייה וכיו"ב .החברה משקיעה כ-
 2מליון ש"ח מדי שנה בהנגשת תחנותיה והתאמתן לתקנות המעודכות בנושא.
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 .5.2מטרות ,מדדים ,יעדים ואמצעים אופרטיביים
 .5.2.1יעדי שירות
.5.2.1.1

מטרה:

שיפור השירות לנוסע ועמידה ביעדי השירות.
.5.2.1.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:

מדד ביצוע
דיוק הגעת הרכבות בתחנות היעד (עד  5דקות איחור)
עמידה ביעדי שירות
שביעות רצון נוסעים (קבועים ומזדמנים)

יעד
 94%עמידה בלוחות הזמנים
בכלל ובשעות שיא בפרט
 85%מענה לפניות טלפוניות
עד  21ימי מענה לפנייה בכתב
 85%בשנת ( 2016על פי סקר
שביעות רצון)

אמצעים אופרטיביים
המשך התאמת תשתיות לבעלי מוגבלויות ,גם מעבר לדרישות החוק ,בכל תחנות הרכבת -ביצוע
סקר לגילוי פערים בתשתיות המותאמות לבעלי מוגבלויות בתחנות.
הידוק שיתוף הפעולה עם חברות התחבורה הציבורית במטרה לשפר את השירות לנוסע -הקמת
צוות משותף המורכב מעובדי רכבת ישראל ועובדי חברות התחבורה הציבורית הרלוונטיות שיציג
דרכים לשיפור הקישוריות בין אמצעי התחבורה ושיפור השירות לנוסע.
מערכת לשירות עצמי ללקוחות הרכבת -הכנסת אפשרויות לרכישת כרטיסים דרך אתר האינטרנט.
ביצוע סקרים ממוקדים ללקוחות באתר הרכבת -ניצול תנועת המבקרים באתר לצורך עריכת
סקרים.
הרחבת הממשקים השירותיים מול הלקוח באמצעים דיגיטליים -פתיחת אפשרויות שירות נוספות
באמצעות אתר האינטרנט והאפליקציה של החברה כגון הגשת תלונות ,דיווח על איחורים וכיו"ב.
שיפור המסרים ושיפור עמדות אודות הרכבת  -פרסום הרכבת באמצעי המדיה הפופלריים ושימוש
בסרטונים ויראלים.
יצירת חלופות תחבורתיות הולמות במקרים בהם נסגרות תחנות לצרכי תחזוקה/פיתוח -בניית
אלטרנטיבה ראויה בהיבט זמני ההגעה (במסגרת האילוצים הנתונים) למקרים בהם הרכבת נאלצת
לסגור קוים באופן זמני.
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 .5.2.2בטיחות
.5.2.2.1

מטרה:

צמצום גורמי הסיכון העלולים לגרום אירועי בטיחות בעלי פוטנציאל לנזק.
.5.2.2.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:
יעד
 260,000ק"מ ()2016
 2,000,000ק"מ ()2016
ירידה של  5%ביחס למנורמל
)2016( 2015

מדד ביצוע
מס' ק"מ ממוצע (נסועה) בין אירועים נחקרים
מס' ק"מ ממוצע (נסועה) בין אירועים נחקרים חמורים וקשים
ירידה באירועים אדומים (חציית מפגש ע"י רכב לאחר ירידת
המחסום) לק"מ (אלפי ק"מ)
אמצעים אופרטיביים
בקרה על מימוש ההחלטות שהוחלטו בועדות החקירה של אירועי הבטיחות
שיפור תשתיות ואמצעים טכנולוגיים על מנת למזער את הסיכון לתאונות במפגשי כביש – מסילה,
לרבות התקנת רמזורים מקדימים והתקנת מצלמות אכיפה.
יישום תכנית הבטיחות
הטמעת תהליך ניהול סיכונים
 .5.2.3שיפור תפיסת המותג
.5.2.3.1

מטרה:

שיתוף פעולה עם הקהילה בישובים בהם לרכבת פעילות משמעותית
.5.2.3.2

מדדי ביצוע ,יעדים ואמצעים:
יעד
יישום שיתופי פעולה בהתאם
לתוכניות בנושא

מדד ביצוע
שיתוף פעולה אסטרטגי בנושאים חינוכיים ,קהילתיים וחברתיים,
עם רשויות מקומיות שבתחומן לרכבת פעילות משמעותית.
אמצעים אופרטיביים
שת"פ עם העיר לוד כפיילוט לתוכנית שבמסגרתה החברה תקצה ממשאביה לטובת העברת תכנים
חינוכיים בנושאים כגון :בטיחות בדרכים ,איכות סביבה ,מדע פופולרי (בעיקר בנושאי תחבורה),
הכנה לבגרויות ,עזרה לקשישים בבתי אבות ועוד.
ייזום ירידי תעסוקה  -קיום ירידי תעסוקה כשירות לקהילה ,לעידוד התעסוקה בפריפרייה בכלל
וכאמצעי לגיוס עובדים לרכבת ישראל ברשויות בהן לרכבת פעילות משמעותית.
שיתופי פעולה עם בתי ספר (סיורים ,הדרכות מקצועיות במקצועות הרכבת ,הצגת פעילות
החברה וכד') -יצירת קשר עם מגוון בתי ספר ברחבי הארץ על מנת לעניינם בתכנים לימודיים,
מקצועיים וחוויתיים העשויים לשפר את תדמיתה של החברה בקרב ציבור התלמידים.
שדרוג מוזיאון הרכבת והדגשת היבטי הקיימות של הרכבת -הקמת אגף במוזיאון שיעסוק בנושאי
קיימות ויציג פרוייקטים ייחודיים של הרכבת בתחום.
מסלולי טיולים בקרבת הרכבת -פרסום אטרקציות הנמצאות במרחק הליכה מהרכבת.
פרסום פעילות בנושאי פיתוח בר קיימא כמודל לחיקוי ולשיתופי פעולה בנושא -חשיפת הציבור
לפעילות הקיימות ברכבת
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נספחים
נספח א' -רשימה ביבליוגרפית
שם מסמך

מקור

שנת הוצאה

מדריך לפיתוח בר – קיימא בחברות הממשלתיות

רשות החברות
הממשלתיות

2013

טיוטת תשקיף החברה

חטיבת כספים וכלכלה

2014

תוכנית אסטרטגית לשנים 2014 – 2016

חטיבת כספים וכלכלה

2014

ספרי תוכניות עבודה 2013-2015

חטיבת כספים וכלכלה

2013-2015

הודעות דובר הרכבת 2015 – 2014

אתר האינטרנט של
החברה

- 2015
2014

מצגת עיקרי תמונת מצב רכבת ישראל

חטיבת כספים וכלכלה

2015

קוד אתי – רכבת ישראל

אגף הדרכה ופיתוח ארגוני

2015

 -ERTMSבדיקת כדאיות כלכלית

משרד התחבורה

2014

עדכון תוכניות הפיתוח הזמנית לשנת 2015

חטיבת פיתוח

2014

דו"ח סקר קרקע רכבת בני ברק

המחלקה לאיכות סביבה

2013

נתוני מחזור גרט ( 2014קובץ אקסל)

המחלקה לאיכות סביבה

2014

סיכום פרויקט קידוחים לסקר הסיכונים בלוד

המחלקה לאיכות סביבה

2014

סיכום ממצאי ניטור אקוויפר שעון במתחם התדלוק
לוד

המחלקה לאיכות סביבה

2014

פרוגרמה לתחנות רכבת לנוסעים – פרקים9.2 ,4 :

אגף תכנון

2013

מצגת רקע על משואה

אגף הפעלה

מצגת ועדת דיוק רכבות נוסעים שבוע 52

אגף הפעלה

2014

הסכם מסגרת לפיתוח והפעלה

אגף כלכלה

2014

ספר תקציב 2014

אגף כלכלה

2014

תוכנית לפיתוח בר קיימא ברכבת ישראל

אתוס

2010
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נספח ב' – טופס דיווח :יישום תכנית לפיתוח בר – קיימא (הוגש לרשות
החברות הממשלתיות ב)2015-
שם החברה :רכבת ישראל בע"מ
א .פרטי הממונה על פיתוח בר קיימא

שם מלא
קרן אצלאן

תפקיד
סמנכ"ל כלכלה,
כספים והתקשרויות

טלפון
03-6937402

דוא"ל
Kerenas@rail.co.il

ב .חברי צוות ההיגוי לפיתוח בר קיימא:

שם מלא
קרן אצלאן
דרור סופרו
ישראל טל
סרנגה
טל ארד
טל קורן
מיכל שקלר

תפקיד
סמנכ"ל כלכלה,
כספים והתקשרויות
ראש מנהלת הקו
המהיר
דובר הרכבת

טלפון
03-6937402

דוא"ל
Kerenas@rail.co.il

02-6472641

drors@rail.co.il

03-6937610

Israelt@rail.co.il

03-6937885
03-6076623

talad@rail.co.il
Talk2@rail.co.il

אגף שירות
מנהלת מחקר
ופרויקטים
אחראית איכות סביבה 03-6936791

Michals4@rail.co.il

ג .תמצית אופי החשיפות המשפטיות המהותיות של החברה:
עיקר ההליכים המשפטיים של חברת רכבת ישראל עוסקים בסוגיות הבאות .1 :תביעות ,ייצוגיות
בחלקן ,על טענות מצד לקוחות החברה בדבר תקלות בנושא רכישת נסיעות ברכבת .2 .תביעות בנושא
איכות אוויר ורעש בסביבת עבודות תשתית .3 .תביעות בגין נזקי גוף שנבעו כתוצאה מתאונות.4 .
תביעות בגין טענות מצד קבלני הרכבת לכשלים בתכנון שחייבו אותם בהוצאות נוספות .5 .תביעות
בגין טענות לפגיעות בהתאם לסעיף  197לחוק התכנון והבניה והפקעות.
מרבית התביעות מוערכות על ידי המומחים המשפטיים של החברה כבעלות סיכוי נמוך לקבלתן ועבור
מרביתן קיים לחברה כיסוי ביטוחי.
ד .חסמים רגולטוריים או אחרים למימוש התוכנית:


כפיפות להסכם ההפעלה והפיתוח אשר נחתם עם ממשלת ישראל.



כפיפות להחלטות מוסדות התכנון בפיתוח פעילות החברה.



הסכמים קיימים מול ספקים וקבלנים ,בהם לא ניתן לבצע שינויים לצורך הטמעת עקרונות
הקיימות בהיבטים השונים (אם אינם כלולים בהסכמים אלו).



אישורים מרשויות שלטוניות מוסמכות לטיפול בסוגיות סביבתיות.



ניהול המשאב האנושי בהתאם להסכמי עבודה.
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ה .תיאור תהליכי פיתוח בר – קיימא – מטרות עיקריות ,יעדים מדידים ולו"ז להגשמתם

 .1הגדרת המטרה להשגה :השגת רווחיות נאותה ושמירה על תזרים מזומנים יציב.
תחום רלוונטי :הון כלכלי


מדד ביצוע ( 1תפוקה/תוצאה מרכזית) :רווח תפעולי שנתי בכל אחת מהשנים עד .2020
יעדים למימוש במהלך  75 :2015-2020מלש"ח לפחות בשנה.
מצב נוכחי ( 1,517,096,000 :)2014ש"ח (רווח תפעולי ,נובע בעיקרו מקבלת סובסידיה כולל
בגין שנים קודמות)
גורם אחראי :קרן אצלאן
משאבים שהוקצו לשימוש :סובסידיה ממשלתית ע"פ עקרונות הסכם ההפעלה והפיתוח

 .2הגדרת המטרה להשגה :הגדלת הכנסות החברה מהסעת נוסעים והובלת מטענים
תחום רלוונטי :הון כלכלי


מדד ביצוע ( 1תפוקה/תוצאה מרכזית) :הגדלת כמות הנסיעות השנתית
יעדים למימוש :הגדלה שנתית ממוצעת של  6%בשנה
מצב נוכחי 448 :רכבות בממוצע ליום
גורם אחראי :מנכ"ל
משאבים שהוקצו לשימוש :תוכנית פיתוח התומכת בפתיחת קווים חדשים והצטיידות בנייד
מתאים



מדד ביצוע ( 2תפוקה/תוצאה מרכזית) :הגדלת ההכנסות ממטענים
יעדים למימוש :הגדלה שנתית ממוצעת של 10%
מצב נוכחי 170,000,000 :ש"ח ()2014
גורם אחראי :חטיבת מטענים
משאבים שהוקצו לשימוש :פתיחת מסופים חדשים ,הקמת חברת בת למטענים
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 .3הגדרת המטרה להשגה :פיתוח רשת מסילות הברזל כמענה לגידול במספר
הלקוחות ובביקוש להסעה בתחבורה ציבורית בכל רחבי המדינה
תחום רלוונטי :הון כלכלי


מדד ביצוע (תפוקה/תוצאה מרכזית) :מימוש תוכניות הפיתוח של החברה ,תוך עמידה
בלוחות הזמנים שנקבעו ובהתאם לתכנון ,ותוך בקרה על איכות הביצוע
יעדים למימוש :סיום כל פרויקט על פי לוחות הזמנים העדכניים
פרויקט

מצב נוכחי

יעד לסיום

הקו המהיר לירושלים
פרויקט החשמול

בתהליכי ביצוע
פורסם המכרז לתשתיות
החשמול
בתהליכי ביצוע

2018
חשמול הקו
הראשון ב2018-
2015

בתהליכי ביצוע

2017

מבוצעות פעילויות תיאום
ואינטגרציה (עבודות התשתית
מבוצעות על ידי נתיבי ישראל)
בתהליכי ביצוע

2016

השלמת מסילת הנגב (אשקלון
– באר שבע)
מסילת השרון (רעננה – קו
החוף)
קליטת מסילת העמק
פרויקטים לשיפור תשתית
המטענים
מעבר לקריית הרכבת בלוד

2016

מבנה בבנייה והחברה בהכנות 6/2016
למעבר

גורם אחראי :אגף פיתוח
משאבים שהוקצו לשימוש :תקציבי הפיתוח

 .4הגדרת המטרה להשגה :צמצום הפגיעה הסביבתית בשטחי החברה ובמתקניה
תחום רלוונטי :הון סביבתי


מדד ביצוע (תפוקה/תוצאה מרכזית) :הכנת תוכנית למניעת מפגעים סביבתיים באתרים
ובמתקנים התפעוליים
יעדים למימוש במהלך  :2016השלמת התוכנית ויישום אכיפה מוגברת על קבלנים
מצב נוכחי :מתבצעות פעולות רבות במגוון נושאים (כגון פיקוח על קבלנים ע"י היח' לאיכ"ס,
בנושאים ספציפיים המוגדרים לכל פרוייקט בנפרד) .תכנית מקיפה וכוללנית לצמצום הפגיעה
הסביבתית – לקראת הכנה.
גורם אחראי :היחידה לאיכות הסביבה
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משאבים שהוקצו לשימוש :לא רלוונטי

 .5הגדרת המטרה להשגה :הטמעת שיקולים סביבתיים בעת תכנון ,הקמת ופיתוח
מסילות ,מבנים ומתקנים.
תחום רלוונטי :הון סביבתי


מדד ביצוע (תפוקה/תוצאה מרכזית) :בניית מתודולוגיה כוללנית לתכנון סביבתי ,לאורך
מסילות ומתחמים
יעדים למימוש במהלך  :2016השלמת מסמך הנחיות
מצב נוכחי :לקראת הכנה
גורם אחראי :אגף תכנון
משאבים שהוקצו לשימוש :לא רלוונטי

 .6הגדרת המטרה להשגה :מיזעור הפליטות לסביבה של פסולת וחומרים הנוצרים
בפעילות השוטפת
תחום רלוונטי :הון סביבתי


מדד ביצוע (תפוקה/תוצאה מרכזית) :צריכת דלק יעילה בקטרים
יעדים למימוש בשנת  :2017צמצום של  2%בצריכת הדלק ביחס לשנת 2014
מצב נוכחי  :קטרי רכבות משא 5.0582 :ליטר/ק"מ .קטרי רכבות נוסעים3.5765 :
ליטר/ק"מ.
גורם אחראי :חטיבת נייד ,חטיבת מטענים ,חטיבת נוסעים
משאבים שהוקצו לשימוש :הדרכות נהגים ,שיפור וחידוש ציוד
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 .7הגדרת המטרה להשגה :גיבוש מדיניות ומתן כלים למנהלים לטיפוח ומיצוי המשאב
האנושי באמצעות הדרכה מתמדת ,עידוד לנקיטת יוזמה והצטיינות.
תחום רלוונטי :הון אנושי


מדד ביצוע  :1קידום יכולות מקצועיות :הכשרת יסוד מקצועית לעובדי תפעול חדשים .ביצוע
ימי רענון עפ"י צורך .הכשרות ניהוליות /העשרה למנהלים ועובדי מטה.
יעדים למימוש במהלך  100% .1 :2015הדרכות לעובדי תפעול חדשים 100% .2 .מודרכים
מקצועיים רלוונטים בשנה .3 .הכשרה ניהולית /העשרה אחת ל 3 -שנים.
מצב נוכחי .3 100% .2 100% .1 :אין נתונים
גורם אחראי :אגף משאבי אנוש
משאבים שהוקצו לשימוש :לא רלוונטי



מדד ביצוע  :2קידום בריאות :קיום סדנאות לתמיכה באורח חיים בריא
יעדים למימוש במהלך  :2016קיום  2סדנאות בריאות בשנה
מצב נוכחי 2 :סדנאות
גורם אחראי :אגף הדרכה
משאבים שהוקצו לשימוש :חלק מתקציבי חטיבת משאבי אנוש ולוגיסטיקה

 .8הגדרת המטרה להשגה :גיוס כח אדם מתאים ליעדי הרכבת וניהולו תוך שימור
גמישות ארגונית.
תחום רלוונטי :הון אנושי


מדד ביצוע ( 1תפוקה/תוצאה מרכזית) :עמידה בדרישות החוק בנושא תעסוקה
יעדים למימוש במהלך  :2015המשך עמידה בדרישות החוק
מצב נוכחי :עמידה בדרישות החוק
גורם אחראי :אגף משאבי אנוש
משאבים שהוקצו לשימוש :לא רלוונטי

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא ברכבת ישראל – אפריל 2016

69



מדד ביצוע ( 2תפוקה/תוצאה מרכזית) :גיוס כ"א מתאים תוך שמירה על תהליך גיוס איכותי,
קצר ושקוף
יעדים למימוש במהלך  .1 :2015סיום תהליך הגיוס עד  45ימים מפרסום המשרה .2 .עמידה
ב 2%-נשירת עובדים חדשים (עד  3חודשים מיום הקליטה)
מצב נוכחי ( .1 :)2014עמידה ביעד 1.5% .2
גורם אחראי :אגף משאבי אנוש
משאבים שהוקצו לשימוש :לא רלוונטי

 .9הגדרת המטרה להשגה :שיפור השירות לנוסע ועמידה ביעדי השירות.
תחום רלוונטי :הון חברתי


מדד ביצוע ( 1תפוקה/תוצאה מרכזית) :דיוק הגעת הרכבות בתחנות היעד (עד  5דקות
איחור)
יעדים למימוש במהלך  94% :2015עמידה בלוחות הזמנים בכלל ובשעות שיא בפרט
מצב נוכחי :עמידה ביעד
גורם אחראי :אגף תפעול
משאבים שהוקצו לשימוש :לא רלוונטי



מדד ביצוע ( 2תפוקה/תוצאה מרכזית) :עמידה ביעדי שירות הלקוחות בהתאם ליעדי משרד
התחבורה
יעדים למימוש במהלך  85% .1 :2016מענה לפניות טלפוניות  21 .2ימי מענה לפנייה בכתב
מצב נוכחי :עמידה ביעדים
גורם אחראי :אגף שירות לנוסע
משאבים שהוקצו לשימוש :לא רלוונטי



מדד ביצוע ( 3תפוקה/תוצאה מרכזית) :אחוז רכישות של חופשי חודשי גמיש מול חופשי
חודשי משולב גמיש
יעדים למימוש במהלך 36% :2017
מצב נוכחי30% :
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גורם אחראי :אגף שירות לנוסע

 .10הגדרת המטרה להשגה :צמצום גורמי הסיכון העלולים לגרום אירועי בטיחות בעלי
פוטנציאל לנזק.
תחום רלוונטי :הון חברתי


מדד ביצוע ( 1תפוקה/תוצאה מרכזית) :ק"מ נסועה ממוצע בין אירועים נחקרים
יעדים למימוש במהלך  392,000 :2015ק"מ ()2015
מצב נוכחי304,566 :
גורם אחראי :חטיבת בטיחות ,בטחון ואיכות סביבה
משאבים שהוקצו לשימוש :חלק מתקציבי פיתוח כלליים



מדד ביצוע ( 2תפוקה/תוצאה מרכזית) :ק"מ נסועה ממוצע בין אירועים נחקרים חמורים
וקשים
יעדים למימוש במהלך  1,860,000 :2015ק"מ
מצב נוכחי :עמידה ביעד
גורם אחראי :חטיבת בטיחות ,בטחון ואיכות סביבה
משאבים שהוקצו לשימוש :חלק מתקציבי פיתוח כלליים



מדד ביצוע ( 3תפוקה/תוצאה מרכזית) :תאונות קטלניות למליון ק"מ נסועה
יעדים למימוש במהלך  0.25 :2015תאונות
מצב נוכחי :עמידה ביעד
גורם אחראי :חטיבת בטיחות ,בטחון ואיכות סביבה
משאבים שהוקצו לשימוש :חלק מתקציבי פיתוח כלליים



מדד ביצוע ( 4תפוקה/תוצאה מרכזית) :ירידה באירועים אדומים (חציית מפגש ע"י רכב
לאחר ירידת המחסום)
יעדים למימוש במהלך  10% :2015הפחתה ביחס ל2014-
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מצב נוכחי (47 :)2014
גורם אחראי :חטיבת בטיחות ,בטחון ואיכות סביבה
משאבים שהוקצו לשימוש :חלק מתקציבי פיתוח כללים
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נספח ג' – הקוד האתי של רכבת ישראל
פשוט לשמור על הערך
 .1הלקוח במרכז
בעידן בו הכוח עובר ללקוח ,שביעות רצון הנוסעים ברכבת היא ערך עליון .אנו פועלים יום יום
להשבחת מערכת היחסים עם לקוחותינו תוך יצירת אמון ,אכפתיות ומענה מקסימאלי.
מניעים צמיחה – רכבת ישראל רואה בפעילותה מנוע צמיחה כלכלי וחברתי בעל השפעה רחבה
על המשק הישראלי .הרכבת ממשיכה להרחיב את רשת המסילות ,לחיבור בין כל חלקי הארץ.
מקדמים שירות מקצועני -רכבת ישראל בתנועה מתמדת להבנת צרכי הלקוח והעמדתם בראש
סדר העדיפויות הארגוני .כל זאת ,תוך שקיפות מלאה ומהירות תגובה.
מקפידים על דיוק מסביב לשעון  -עבור רכבת ישראל דיוק הוא תפיסת עולם .עבודה מתמדת
לעמידה קפדנית בלוחות הזמנים תוך תפקוד מיטבי ,תוך הקפדה על הפרטים הקטנים בשירות
ללקוח.
מנגישים שירות  -כשליחת הציבור ,רכבת ישראל דואגת להנגשת כל שירותיה למען נוסעים בעלי
מוגבלויות.

 .2ההון האנושי
כגורם בעל חשיבות לאומית וככלי תחבורה מרכזי ,הצלחת הפעילות של רכבת ישראל תלויה
בהון האנושי -עובדיה ומנהליה .עובדי רכבת ישראל רואים עצמם מחויבים לפעול מתוך
מקצועיות ומסירות עסקית וערכית .הנהלת הרכבת רואה עצמה מחויבת ליצור סביבת עבודה
החותרת למצוינות תוך פיתוח מקצועי מתמשך.
עובדי ומנהלי רכבת ישראל בכל הדרגים-הם משרתי ציבור ,ולכן:
מייצגים את הרכבת בכבוד –תוך הבנה שהתנהגותם האישית והמקצועית משפיעה על תדמית
הארגון כולו ,והקפדה על ייצוג הולם בכל ממשק במסגרת עבודתם לרבות במרחב הציבורי
והאינטרנטי
פועלים במקצועיות  -מכירים את עבודתם על בוריה ופותרים במיומנות ובמקצועיות בעיות ותקלות
בלתי צפויות .משתמשים בתבונה בכלים ובאמצעים הטכנולוגיים והמקצועיים העומדים לרשותם,
לרבות ציוד ומערכות ,תוך שמירה בלתי מתפשרת על בטיחות הלקוחות ,העובדים וכלל הציבור.
מתאימים לסביבה המשתנה  -שומרים על דינמיות בעבודה ומחויבים ללמידה והתעדכנות
מקצועית מתמדת בשאיפה להתאים עצמם לנסיבות המשתנות ,תוך עריכת שינויים מתבקשים
בדרישות העבודה והתפקיד.
מסתכלים בגישה מערכתית ולוקחים אחריות אישית  -פועלים מתוך ראיית התמונה הגדולה ותוך
רצון טוב לשיתוף פעולה בין כל הגורמים בארגון פנימה ומחוצה לו .במקביל מבצעים את תפקידנו
תוך לקיחת אחריות אישית וארגונית על ההחלטות והפעולות.
מדווחים במהימנות  -מתחייבים לדווח בשקיפות מלאה פנימה והחוצה באופן מדויק ,עדכני
ומהימן.
מציבים סטנדרטים עסקיים גבוהים –פועלים באופן מתמיד למען התייעלות כלכלית ,שיפור
התוצאות והרווחיות ושמירה על משאבי הרכבת.
המנהלים ברכבת ישראל-
מקדמים מתוך שיקולים מקצועיים  -מחויבים לפעול להשמה וקידום עובדים על פי שיקולים
ענייניים ,מקצועיים וערכיים.
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מפתחים את ההון האנושי  -משקיעים משאבים בפיתוח המקצועי של העובדים בהעצמתם
ובהקניית מיומנויות הדרושות להצלחת הארגון ולעמידה ביעדיו המשתנים.
תומכים בגיוון תעסוקתי  -הנהלת הרכבת מכירה בערך המוסף של שדרת עובדים מגוונת ומרובת
תרבויות .ההנהלה מקדמת העסקת עובדים מכל רבדי החברה הישראלית ופועלת מתוך כבוד
לאחר ולריבוי הדעות הקיים בארגון.

 .3שותפים עסקיים ,קבלנים וספקים
רכבת ישראל מכירה בחשיבות הקשר ושיתוף הפעולה עם ספקים וקבלנים חיצוניים ,ורואה
ביחסים השיתופיים עימם גורם חיוני להצלחתה.
יודעים שמילה זו מילה  -הנהלת הרכבת עומדת בהסכמים שחתמה עם ספקיה ושותפיה באופן
מלא.
שומרים על סטנדרטים גבוהים – רכבת ישראל מצפה מקבלניה וספקיה לעמוד בסטנדרטים
מקצועיים ואתיים הקפדה יתרה על איכות ,תקציב ,לוח זמנים והיבטים מסחריים ודורשת מהם
תמורה הוגנת במסגרת ההתקשרות עימם.
פועלים להוגנות במכרזים  -עובדי הרכבת נדרשים לפעול ללא משוא פנים ובאופן ישר ושקוף
בבחירת ספקים וקבלנים .הליכי המכרז ברכבת מתנהלים בהתאם לחוק חובת המכרזים
ותקנותיו.לכל ספק ניתנת הזדמנות שווה ,ללא אפליה ,מקפידים על יחסים מקצועיים  -עובדי
הרכבת שומרים על יחסים מקצועיים עם ספקים וקבלנים ונמנעים מניגוד עניינים.
שומרים על זכויות עובדי קבלן  -רכבת ישראל מודעת לאחריותה כלפי עובדים המועסקים
באמצעות קבלני משנה .אנו מצפים מספקינו לפעול לאורם של הסטנדרטים האתיים המוצגים בקוד
זה .תוך מחויבות לוודא כי תנאי עבודתם של עובדים אלה נאותים ,וכי זכויותיהם הקבועות בחוק
נשמרות
לומדים מעמיתים– עובדי הרכבת רואים בגופים המקומיים והבינלאומיים שעובדים עמה שותפים
לדרך ,ומשתדלים בכל עת ללמוד מהם כמו גם לשמר את הידע שנצבר בעבודה המשותפת למען
העתיד ולטובת אזרחי ישראל.

 .4סביבה וקהילה
כחברה ממשלתית רכבת ישראל רואה עצמה כשליחת ציבור הפועלת למען רווחת תושבי
ישראל ,הן בהיבט החברתי והן בהיבט הסביבתי .הרכבת פועלת תדיר לשיפור ביצועיה כדי
להמשיך להוות אמצעי תחבורה חלופי ,מתקדם יותר וידידותי יותר לסביבה.
מחברים את כל ישראל -בסיס קיומה של רכבת ישראל הוא היותה כלי תחבורה המחבר בין אנשים,
קהילות ויישובים .רכבת ישראל מעסיקה תושבים מכל רחבי הארץ ומעודדת הכשרת מקצועות
הרכבת בקרב כלל האוכלוסייה.
מקיימים דיאלוג למען החברה והסביבה  -רכבת ישראל מחויבת ליצירת שיתופי פעולה חברתיים
וסביבתיים עם כלל המגזרים ולשיתוף הציבור בפעילותה.
מטפחים קיימות  -רכבת ישראל מחויבת לזיהוי ההשפעות הסביבתיות המהותיות שלה ולניהולן
באמצעות הגדרת יעדים בכל תחום ,מדידה ובניית תכניות עבודה בהתאם.

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא ברכבת ישראל – אפריל 2016

74

