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דבר הממונה על חוק חופש המידע
חוק חופש המידע התשנ"ח  1998קובע כי לכל אזרח ישראלי הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית
בהתאם להוראות חוק זה.
חוק חופש המידע הוחל על רכבת ישראל בחודש אוגוסט  ,2008לצד ההוראות ,הסייגים וההחרגות
המנויים בחוק והזכות לקבלת המידע מותנית בתנאים מסוימים הקבועים בחוק ובתקנות אשר
הותקנו מכוחן.

לשם יישום ומילוי הוראות החוק ,מינה מנכ"ל רכבת ישראל את הח"מ כממונה על יישום החוק על
מנת לדאוג ליישום הוראות החוק ,לטפל בבקשות המידע המופנות לחברה ולהגיש דוח שנתי מסכם.
כממונה על יישום החוק אני רואה בחוק חופש המידע כלי חשוב לקידום השקיפות והמחויבת שלנו
כלפי הציבור אותו אנו משרתים .נמשיך להקפיד על מדיניות של פתיחות מידע ,זמינות ואדיבות ו
מתן מענה במועדים הנדרשים בחוק.

דו"ח זה כולל מידע אודות החברה ,תפקידיה ,עיקרי הפעילות העסקית והמבנה הארגוני ,בעלי
התפקידים הבכירים בארגון ,דווח אודות הפניות שטופלו בשנת  2016במסגרת יישום החוק ומידע
אודות אופן הפניה לחברה במסגרת החוק.

מידע רב נוסף אודות חברת רכבת ישראל ,פעילותה ,תכניות עתידיות ודוחות ניתן לקבל באתר
האינטרנט שכתובתוhttp://www.rail.co.il:

בברכה,
ד"ר

ישראל

טל-סרנגה

מנהל אגף דוברות ושירות לקוחות
רכבת

ישראל
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אודות רכבת ישראל
מטרות החברה
בהתאם להחלטת ממשלה  3120מיום  4.1.98נקבע כי מטרות החברה יהיו להפעיל רכבות להסעת
נוסעים ולהובלת מטענים; להקים ,לפתח ,לנהל ,להחזיק ולהפעיל את רשת מסילות הברזל
בישראל ,וכן תחנות הקשורות אליה; להכין תוכניות אב לתעבורה מסילתית עבור הממשלה ולפי
בקשתה; לפעול לעיד וד השימוש בתעבורה מסילתית והפיכת הרכבת לכלי תחבורה זמין ,יעיל
ומוביל בתחבורה הציבורית בישראל.
חזון החברה
רכבת ישראל ועובדיה ,מתחייבים להוביל 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.

בעלי תפקידים
מנהל כללי :בעז צפריר .סיים את תפקידו בחודש אוקטובר 2016
סמנכ"ל חטיבת הנייד :בני לביא .מנכ"ל בפועל החל מחודש אוקטובר ועד ינואר 2017
מבקרת הפנים :רחלי בן משה
מ"מ יועץ משפטי (בפועל) :מומי (שלמה) ששון-רייך
סמנכ"ל חטיבת פיתוח :ראובן קוגן
סמנכ"ל משאבי אנוש ולוגיסטיקה :ירון הדרי
סמנכ"ל כלכלה וכספים :קרן אצלאן
סמנכ"ל חטיבת המטענים :אורי שריר
סמנכ"ל חטיבת הנוסעים :שלי (שלום) אוחובסקי
סמנכ"ל חטיבת תשתיות :מיכאל כהן
סמנכ"ל חטיבת בטיחות ,ביטחון ואיכות וסביבה :אודי קפלנסקי
מזכירת החברה :הלית מגידו
מנהל אגף דוברות ושירות לקוחות :ד"ר ישראל טל סרנגה
מנהל אגף תיאום ואסטרטגיה :ד"ר אלכס דן
מ"מ מנהל אגף הפעלה :רמי דנה
מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע :יהושע פורמן
מנהלת אגף שיווק :אתי פינקלשטיין
מנכ"ל חברת הבת – מטענים :כתריאל מוריה
מנכ"ל חברת הבת – פיתוח מתחמי רכבת ישראל :ניר רז

מבנה ארגוני  - 2016רכבת ישראל בע"מ
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תיאור החטיבות
חטיבת נוסעים
תחומי אחריות
יישום פעילות הליבה של חברת רכבת ישראל – הפעלת רכבות ותחנות בבטיחות ,בדיוק ,תוך מתן
שרות מיטבי בהווה ובניית היכולות לעתיד.

פעילות ליבה
שירות לנוסעים :הסעת רכבות והפעלת תחנות נוסעים

יישום
יישום פעילויות הליבה של החברה מתבצע באמצעות היחידות הבאות:


אגף תחנות



אגף פקחים



אגף תפעול

משימות עיקריות
 ניהול והפעלת צוותי הניהוג  ,פיקוח/בקרה מקצועית
 הפעלת הרכבות בבטיחות ,בדיוק ,בנוחות ,בהתאם ללוח הזמנים המתוכנן – איתור נקודות
חולשה ,פתרונות ויישום.
 ניהול והפעלת צוותי תחנות וקבלני שירות.
 הפעלת תחנות הנוסעים ומתן שירות לציבור הנוסעים בתחנות המוצא ,הקשר והיעד ,כחלק
מתהליך שירות ההסעה הכולל.
 טיפוח והכשרת כוח אדם מיומן ומקצועי ,לביצוע ומימוש היעדים בשנים הבאות.
 ניהול ופיתוח פרויקט שירות לנוסעים.
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חטיבת מטענים
תחומי אחריות
חטיבת המטענים הינה חטיבה הפועלת כחברה עסקית להובלת מטענים באמצעות מסילות הברזל.
לחטיבה שלשה אגפים :אגף שינוע מטענים ,אגף פיתוח עסקי ,ואגף תפעול נהגים



אגף שינוע מטענים :אחראי על תפעול מערך רכבות המשא ,אחראי על רמת השירות ללקוח
בנקודות מוצא ויעד.



אגף תפעול נהגים :אחראי על אוכלוסיית נהגי המשא ,סידורי נסיעה ורווחתם



יחידת שליטה ובקרה :אחראית לבניית תוכנית הפעלה יומית מותאמת לצרכי הלקוחות

וההזמנות ,תכנון משאבים בהתאם (זמן מסילה ,קטרים ,קרונות) וטיפול באירועים
חריגים.
החטיבה פועלת לאספקת שירותים זמינים ואיכותיים להובלת מטענים ,תוך חתירה להשגת
רווחיות והרחבת היקפיי וסוגי פעילות ,השגת יעדים לאומים של הקטנת העומס בכבישים ,שיפור
הבטיחות בדרכים ,שיפור איכות החיים והסביבה וכן להוות חברת תובלה תחרותית לשינוע מטענים
למרחקים ארוכים ולנפחים גדולים יותר.
אמצעי הייצור של החטיבה
סה"כ לרשות החטיבה יש  47קטרים וכ 1,300-קרונות פעילים להובלת מטענים (מהם  390קרונות
בבעלות "כי"ל"  60 ,קרונות בבעלות חברת "עמית" ו 75-קרונות בבעלות חברת "מילניום").
בשנת  2016השלימה חטיבת מטענים מהפך והובילה  9.2מיליון טון ,עליה של כ  40%לעומת שנת
 .2013כיום משנעת הרכבת מחצבים ,מכולות ,דגנים ,חול ,אשפה ,ובסוף שנת  2016החלה להוביל
פלדה.
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חטיבת נייד
תחומי אחריות
מתן זמינות מרבית של ציוד רכבתי לניוד נוסעים ומטענים ,כל זאת בשילוב:


אספקת שירותי אחזקה (יזומה  +מונעת  +שבר) לציוד הנייד.



פיתוח מתחמי אחזקה ואמצעים לביצוע אחזקה נדרשת.



הובלה מקצועית של תהליך רכש וציוד נייד.



מתן שירותים תפעוליים.



עמידה בתנאי ונוהלי הבטיחות הנדרשים לתפעול רכבות בהיבט הטכני.



שמירת אורך חיים מתוכנן לציוד.



שיפור רמת השירות לנוסע בהיבט הטכני.



צמצום עלויות האחזקה הכוללת.

סוגי רכבות נוסעים
.1

רכבת קומתיים (מכונה  - )Double – Deckבעלת ארבעה עד שבעה קרונות נגררים וקרון
כוח אחד אליהן מחובר קטר דיזל.

.2

קרונוע IC3

.3

קרונות מודו (מכונה  )PUSH PULLמתוצרת חברת "אלסטום".

.4

קרונות מודו (מכונה  )PUSH PULLמתוצרת חברת "סימנס" שהינן רכבת מסוג LOW
.FLOOR

חטיבת תשתיות
חטיבת תשתיות עוסקת בתחזוקת רשת המסילות ומערכת האיתות והתקשורת הקיימת
ובביצוע תכנית הפיתוח של רכבת ישראל.
בנוסף ,מתחזקת החטיבה את גשרי הרכבת וסביבת המסילה (גיזום עצים ,תעלות ניקוז ומעבירי
מים).
במסגרת תכנית הפיתוח מבצעת החטיבה עבודות הנחת מסילה ועבודות איתות ותקשורת.
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מטרות החטיבה:


עמידה בתכנית העבודה לשנת  – 2016תחזוקה לצד פיתוח



עמידה ביעדי דיוק (הגבלות מהירות ודקות איחור)



מתן מענה איכותי ומהיר לטיפול בתקלות שבר



שימור ותחזוקת רמת הבטיחות במסילה ובמתקני האיתות



עמידה בתכנית המבצעים



בטיחות בעבודה



מתן מענה לאירועים לא צפויים

חטיבת בטיחות ,ביטחון ואיכות וסביבה
החטיבה מהווה גוף מקצועי הרואה ראיה כוללת את נושא הבטיחות ואיכות הסביבה ברכבת
ישראל .החטיבה מגדירה מדיניות ,מנחה ומבקרת את פעילות הבטיחות ,הביטחון ,האיכות ואיכות
הסביבה ברכבת ישראל ומהווה גורם בקרה בהתאם לחוקים ולתקנות.

תחומי אחריות


גיבוש ועדכון תפיסת הבטיחות של רכבת ישראל והטמעתה בכלל החברה .אחריות
מקצועית לתורת הבטיחות בחברה.



בניית תכנית לניהול הבטיחות בתנועת הרכבות ובטיחות רשת הרכבות ()SMS
ובכלל זה ניהול הסיכונים בכל הנוגע לתנועת הרכבות ובטיחות רשת הרכבות.



ניהול המידע הנוגע לבטיחות בתנועת הרכבות ובטיחות רשת הרכבות :ניתוח
המידע ,עריכת דוחות ודיווח תקופתי להנהלת הרכבת.



הנחיה מקצועית וקביעת נהלים מנחים לפעולה בהתאם לדרישות החוקים ,תקנות
והנחיות מחייבות בתחום הבטיחות לצורך מימוש אחריות מנהלים בניהול
הבטיחות בחטיבותיהם.



חקירת אירועי בטיחות ,הפקת לקחים וגיבוש המלצות בהתאם ,ובקרה אחר
יישומן.



פיקוח על יישום תקני בטיחות בתהליכי תכנון בפיתוח הרכבת.



ניהול פורום הבטיחות הרכבתי בראשות מנכ"ל רכבת ישראל אשר בו ילובנו
סוגיות בטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המנכ"ל וסמנכ"ל בטיחות.
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קיום בקרה עליונה מטעם המנכ"ל על מימוש חוקי ותקנות הבטיחות ,תקינה ,נהלי
והנחיות הבטיחות ביחידות החברה ובפעילותה.



אחריות על ניהול פיקוח ,בקרה ושימור איכות הסביבה על פי חוקי מדינת ישראל
ועל פי כל דין.



ניהול מערכת האיכות ברכבת ישראל בהתאם לדרישות התקן ISO9001
( )2008/2015והטמעת מערך האיכות בחברה.



ניהול והובלת תחום התקינה ,אסדרה ,ורגולציה בהקשרי בטיחות ומתן המלצה
לאישורי הפעלה בהיבט הבטיחות למשרד התחבורה לפרויקטים שהוגדרו
כשינויים משמעותיים.



הקניית הביטחון לחברה וללקוחותיה תוך גיבוש תפיסת אבטחה לכלל נכסי
החברה בהתאם לחוק ועל פי הנחיית הרגולציה.



פועלת כרשות תמרור מקומית שיפור הבטיחות במפגשי כביש מסילה.

חטיבת משאבי אנוש ולוגיסטיקה
חטיבת משאבי אנוש ולוגיסטיקה מתווה את הדרך למיצוי ההון האנושי והמשאבים הלוגיסטיים
של רכבת ישראל ,במקצועיות ,ביצירתיות ובהגינות.
תחומי אחריות


תכנון עתידי של משאבים לוגיסטיים והמשאב האנושי אשר נגזרים מהתוכנית
האסטרטגית של החברה.



בניית תפיסה ,תהליכים וכלים לניהול המשאב האנושי.



סיוע בהובלת תהליכי גיבוש מבנה ארגוני ההולם את מטרות הארגון.



תכנון ,גיוס ,קליטה של כוח אדם מקצועי ואיכותי.



התווית מסלולי קידום וניוד עובדים וגיבוש תהליכי הערכה ומשוב.



גיבוש מדיניות ,פיתוח וניהול הדרכה.



טיפול ברווחת העובד בריאות ותנאי עבודתו ,שיפור וטיפוח סביבת העבודה.



טיפול ביחסי עובד מעביד.



שימור ידע ושימור מורשת החברה.



גיבוש וניהול מדיניות נושאי השכר ,תגמול ותמרוץ.



תכנון ,תפעול וניהול הלוגיסטיקה בכל ההיבטים הלוגיסטיים חוצי ארגון ובכל תהליך
לוגיסטי שיש בו ערך מוסף לראיה הכוללת.



ניהול ותפעול מערך להובלת ציוד ולהסעת אנשים.
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ניהול שרשרת האספקה לחומרי מסילה ותקשורת.



ליווי העובד בעת סיום עבודתו בחברה וטיפולו כגמלאי.

חטיבת כלכלה וכספים
אחריות על תהליכי הרכש ,הכלכלה וביצועיה הכספיים של החברה בהתאם ליעדי הממשלה,
הדירקטוריון וההנהלה של החברה לצד הוראות החוק החלים עליה.

תחומי אחריות:
החטיבה כוללת את אגף הכלכלה ,אגף הכספים ,אגף רכש והתקשרויות ,אגף המחשוב ואגף
פיתוח עסקי ומקרקעין האמונים על ניהול התקציב והביצועים הכספיים ,הדוחות הכספיים,
הסכמי המימון (שוטף ופיתוח) וביצוע סטטיסטיקות.

חטיבת פיתוח
אחריות על יישום תוכנית פיתוח רב שנתית של חברת רכבת ישראל כפי שאושרה ע"י גורמי
הממשלה .התוכנית כוללת פרויקטים לביצוע ופרויקטים לקידום תכנון.

תחומי אחריות:


ניהול פעילות וממשקי החברה בתחומי הניהול והביצוע של פיתוח הרשת הרכבתית בדגש
על פרויקטי תשתית.



הפעלת אגפי החטיבה הייעודים לשם יישום יעדי הליבה
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עיקרי פעילות החטיבות בשנת 2016
חטיבת נוסעים
החטיבה ניהלה והפעילה את צוותי הניהוג ,הפיקוח ואת תחנות הרכבת תוך מתן דגש לשירות
איכותי ובטוח לציבור הנוסעים.
במהלך שנת  2016פתחה החטיבה והפעילה את תחנות הרכבת החדשות בקו העמק :יוקנעם-
כפר יהושוע ,מגדל העמק-כפר ברוך ,עפולה ,בית שאן .אופקים?
כמו כן ,נקלטו והוכשרו עובדים חדשים אשר לצד העובדים הקיימים פעלו להשגת יעדי החטיבה
והחברה .בשנה זו המשיכה החטיבה לפתח לקדם פרויקטים לשיפור השירות לנוסע וביניהם,


הוסמכו נהגים ,פקחים ומנהלי תחנות חדשים.



הוכשרו את כל מנהלי התחנות כנאמני בטיחות.



הותקנו מכונות כרטוס נוספות בתחנות הרכבת ,לשיפור השירות לנוסע.



המשיך פרויקט שדרוג שערי המעבר (כרטוס) בתחנות.



החלו עבודות לשדרוג  10תחנות רכבת קיימות והתאמתן לגידול בכמות הנוסעים.



נערכנו לגידול נקודתי בכמויות נוסעים בתחנות בעקבות אירועים המוניים (הופעות
אמנים ,פסטיגל ,משחקי כדורגל וכיוצ"ב).



שודרגה מחלקת האבדות בתחנת תל אביב סבידור מרכז.



נכנסו לשירות הנהגים הראשונים שהוכשרו לנהיגה במסלול ישיר.



הרחבת כרטוס חכם ומשולב עם התחבורה הציבורית ומתן שירות Door to Door
באמצעות תחבורה משלימה.



היערכות לגידול בכמויות הנוסעים.



פיתוח תפיסת השירות ותרגומה לעשייה בשטח ע"י הדרכות ,ליווים וסדנאות לעובדים
נותני השירות.

אגף הפעלה
האגף עסק בניהול והפעלה של תנועת הרכבות הארצית ממרכז בקרת הרכבות הארצי -
ה"משואה" תוך מתן דגש לקיום לוח הזמנים כסדרו ולבטיחות תנועת הרכבות .האגף פעל
להשגת יעד הדיוק שקבעה הנהלת החברה תוך מתן דגש לבטיחות ושמירה לאורך זמן עליו.
במהלך השנה הופעלו  2לוחות זמנים וכן עודכנה התוכנית התפעולית הרב שנתית ונגזרותיה
בהיבטי רכש נייד נדרש ואפיון פיתוח תשתית המסילה והאיתות ,בהתאם לתוכנית הפיתוח הרב
שנתית של החברה .מדד הדיוק לרכבות הנוסעים בשנת  2016עמד על  94.2%שבמהלכו הופעלו
 468רכבות נוסעים ביממה וביצעה כ 59.5 -מיליון נסיעות (.)bordings
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מדד הדיוק לרכבות המטענים בשנת  2016עמד על  .79%במהלך השנה הופעלו כ 40-רכבות משא
ביממה ושונעו כ -למעלה כתוב מספר אחר לבדוק שוב מיליון טון.

חטיבת נייד
החטיבה פעלה למתן זמינות מרבית של ציוד רכבתי להסעת נוסעים והובלת מטענים ,בשילוב
אספקת שירותי אחזקה לציוד הנייד ,פיתוח מתחמי אחזקה ,מתן שירותים תפעוליים והובלה
מקצועית של תהליך רכש ציוד נייד חדש .כל אלו נעשו תוך עמידה בתנאי ונוהלי הבטיחות והאיכות
וכן שיפור השירות לנוסע בהיבט זה .בנוסף ,פעלה החטיבה לשיפור תהליכי עבודה ,ביצוע שיפורים
טכנולוגיים בדגש על הסבת קרונות דו-קומתיים הקיימים בחברה לקראת עידן החשמול והיערכות
לקליטת קרונות נוסעים נוספים וקליטת הקטרים החשמליים.

חטיבת תשתיות
בשנת  2016הונחו  20ק"מ מסילה ו 35 -מפלגים במסגרת עבודות הפיתוח .בנוסף ,בוצעו עבודות
תחזוקה בתחום המסילה וסביבתה במסגרתן שוקמו כ 9.6-ק"מ מסילה והוחלפו  43מפלגים וכן
עבודות בתחום האיתות והתקשורת בהתאם לתכנית העבודה השנתית.
בשנות  2016הופעל ונפתח לתנועה קו רכבת העמק שלאורכו  4תחנות חדשות ונוספו  59ק"מ מסילה
לרשת המסילתית.
במהלך השנה בוצעו  13מבצעים במסגרתם שוקמו קווים ופיתוח מסילות.
בין המבצעים העיקריים -שדרוג והחלפת מסילה מס'  2בתחנת עכו ,שדרוג מסילה קיימת והחלפתה
כולל מפגש כלי רכב בקטע נבטים-ערוער ,שדרוג מסילה קיימת והחלפתה בקטע דימונה-ממשית.
בשיתוף עם חטיבת פיתוח בוצעו סידרת מבצעים בפרויקט שינויי מערך מפלגים בתחנות ת"א כחלק
מקבלת הקו המהיר לירושלים ,עבודות תשתית החשמול והארכת רציפים בתחנת ת"א מרכז.
כמו כן ,בהתאם לשלבי ביצוע וזמינות התשתית בוצעו השנה הנחת מסילות ומבצעים בפרוייקטי
פיתוח כגון :רעננה – קו החוף ,מתחם ב"ש ,תחנת לוד וכו'.

חטיבת בטיחות ,ביטחון ואיכות הסביבה
החטיבה פועלת באופן מתמשך לזיהוי סיכונים בפעילות החברה על היבטיה השונים ,סיווגם והכנת
תוכנית מתועדפת לטיפול בהם .החטיבה המשיכה לטפל בהיבטים הבטיחותיים והביטחוניים
ובהערכות למצבי החירום בחברה בתאום עם גורמים רלוונטיים שונים והמשך קידום פרויקטים
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בתחום .החטיבה הובילה את החברה לעמידה בדרישות הסביבתיות המקובלות והנדרשות בחוק
לצד פיקוח אחר יישום דרישות הבטיחות ואיכות הסביבה ,ומתן מענה למקומות בהם נמצאות
חריגות .בנוסף ,החטיבה ביצעה את תוכנית ההדרכות החטיבתית לצד שיפור מנגנון תחקור המייצר
הפקת לקחים ופעולות מתקנות למניעת הישנות אירועים.


הובלת תהליך האסדרה והתקינה בפרויקטים ההנדסיים תוך מתן דגש לנושא ה.SMS -



התקנת מערכות ניטור בתחנת השלום.



המשך טיפול בנושא זיהום אויר בתחנות בקו איילון



סקר קרקע ותחילת פינוי קרקע במסגרת פרויקט המוסך החשמלי ( 28,000טון).



התקנת מצלמות בתחנות הנוסעים לבטיחות ובטחון ותפעול  14תחנות התקנת מערכת ססמית.



המשך הערכות ומוכנות לשעת חירום של חברת רכבת ישראל .הובלה וניהול תרגילי חירום.



עדכון וכתיבה מחדש של צו הבטיחות לרכבת ישראל.



פעילות קשרי קהילה ,נועדה ליצור שיתופי פעולה עם קהילות החיות בשכנות עם הרכבת על מנת
להגביר את המודעות לכללי הבטיחות בקרבת מסילה ומפגשי רכבת וזאת בכדי לשמור על רמת
בטיחות גבוהה וצמצום אירועי בטיחות.

חטיבת משא"ן ולוגיסטיקה
אגף משאבי אנוש עסק בגיוס עובדים ,ובתמיכה ליווי וטיפול בניהול מחזור חיי העובד בארגון.
אגף לוגיסטיקה המשיך לקבוע מדיניות בהקצאת משאבים ע"פ סטנדרטיזציה ולקדם שיטות עבודה
לוגיסטיות ,מטפל בתחזוקת תחנות הנוסעים ושיפור סביבת העבודה.
אגף תורת ההפעלה עס ק במחקר ופיתוח שיטות הפעלה מתקדמות שנועדו בין היתר לאמץ
טכנולוגיות עתידניות ובעדכון התוכנית הרב שנתית לרכבות הנוסעים.
אגף הדרכה פיתח הכשרות מקצועיות ורענונים לתפקידים תפעוליים שונים בחברה לצד מגוון של
תכניות ניהוליות ואקדמיות ועזרי למידה מתקדמים ממוחשבים.
חטיבת כלכלה וכספים
בשנת  2016הושלם רכש של  60קרנות  DDנוספים ,מחברת בומברדייר .קרונות אלה החלו להגיע
ארצה וצפויים להיקלט בחודשים הקרובים ולהשתלב במערכי רכבת ישראל .כמו כן פורסם מכרז
גדול לרשת  GSMRאשר ישלב ספק בינלאומי בעל הידע יחד עם ספק מקומי להתקנות .השימוש
בתדרים האמורים נחוץ לשם התקנת מערכת שליטה ובקרה על תנועת הרכבות בחברה– ETCS
החטיבה הכינה את התשתיות המחשוביות ,הפיננסיות וכיו"ב הנדרשות להפעלת שתי חברות
הבנות כאשר חברת הבת למטענים החלה בפעילותה ביום  1באוקטובר  2016ואילו חברת הבת
לפיתוח מתחמי נדלן החלה לפעול ביום  1בינואר .2017
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בינואר  2016הושקה הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית ובחודש פברואר הוחלט על הוזלת
תעריפים בשיעור המע"מ .מערכות הכרטוס בחברה הותאמו לתמוך בתעריפים החדשים.
יחידת המחקר הפעילה את סקר שביעות רצון הלקוחות ובקרות הלקוח סמוי ,וביצעה מחקרים
ספציפיים בתחומי שירות לקוחות לשם בדיקת פוטנציאל לקוחות ושירותים שונים.

אגף מחשוב ומערכות מידע
האגף הקים מערכת להערכת ספקים (טובין ושירותים) ,הגדיר תהליכי עבודה עבור חברת הבת
למטענים ,יישם מערכת לבקרת דלק בחטיבת בנייד עם ממשקים למערכת ניהול המלאי בסאפ,
ביצע התאמות של מערכות המידע לשינויים עסקיים ורגולטוריים בתחומים השונים (מערכת
כרטוס ,סאפ ,אפליקציית לוח זמנים ,אתר האינטרנט) ,הוסיף והרחיב את היישומונים הארגוניים
(דיווחי בדקים בחטיבת נייד ,ספר טלפונים ארגוני ,מידע זמן אמת על רכבות בתנועה) ,פרסם מכרז
ובחר זוכה להקמת מערך סימולטורי נהגים ,יישם והרחיב מערכת סימולציה ללימודי דרך ,החל
באפיון סימולטור פקדים ואתתים ,ייעל את תהליך תפיסת מסילה ,ביצע שדרוג של מערכת ,GIS
התקנה של  SKYPEארגוני לכל משתמשי המחשב ,פיתח מערכת לניהול אבדות ומציאות לחטיבת
הנוסעים ,נבחר זוכה למערכת ניהול תצורה הנדסית לחט' הנייד ( ,)PLMליווה את ביקורת פנים
במכרז למערכת למניעת הונאות ,הקים מערכי כרטוס ותקשורת בתחנות חדשות (קו העמק ,תחנת
ספיר) ,הקים מערכת למעקב משימות ( )QM7וניהול תכניות עבודה ( ,)WM7אפיין והקים יחד עם
אגף השיווק אתר אינטרנט חדש וחדיש לרכבת ישראל (האתר עלה לאוויר בתחילת  .(2017צוות ה
 BIהמשיך השנה בהגדרת מדדים נוספים לפעילות החברה -דשבורד כלל רכבתי ,היערכות לקראת
הקמת יחידת סייבר ארגוני ,פרסם מכרז אסטרטגי למודרניזציה של מערכת התפעול ,האגף המשיך
ועסק בשיפור והרחבה של תשתיות התקשורת והחומרה.

חטיבת מטענים
חטיבת המטענים פעלה לשם עמידה ביעדי ההכנסות כפי שנקבעו על ידי הנהלת החברה תוך עמידה
בנהלי הבטיחות ומימוש תכנית הבטיחות.
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חטיבת פיתוח


בוצע הליך מכרז וחתימת חוזה לאספקת קטרים חשמליים ,חתימה על חוזה תשתיות
חשמול ,מבצעים ועבודות תשתית בפרוזדור איילון הנדרשים בקליטת הקו המחושמל
הראשון ,הארכת רציפים והקמת טרמינלים חדשים בסבידור ובתחנת השלום ,שדרוג
תחנת ההגנה ותשתיות בתחנת הרצליה.



החלפת האיתות החשמלי באיתות אלקטרוני מנהרייה לשפיים .היקף פעילות של 1.1
מיליארד שקלים.



פורסם מכרז ה , GSMR-מערכת קשר סלולרית



מתחם תפעולי לוד :ביצוע הסבות למוסך קטרים מחושמל שיתמוך בקליטת ותחזוקת
הקטרים החשמליים ,שהראשון צפוי להגיע אלינו באוגוסט  .2017במתחם זה צפוי
להיבנות גם מוסך למערכים חשמליים ,שעתיד לקום במקום מוסך ה.IC -



מתחם תפעולי באר שבע :במהלך השנה הושלם פיתוח חלקו הצפוני של המתחם וכעת
עובדת החטיבה על חלקו הדרומי ,בו יוקם קו מכין חשמלי ,דיור ומבנה מסילאים.
במתחם ב"ש נסגרו כבר כל המכרזים לפיתוח ,מה שמאפשר לנו להיערך בצורה טובה
יותר לקליטת המערכים בעתיד.



הקמת מתחם תפעולי אשקלון לקראת קליטת ה EMU)-קרונועים חשמליים) ,המהווים
את המילה האחרונה בטכנולוגיה הרכבתית .באמצעות מערכי ה EMU -תעבור רכבת
ישראל מנסיעה באמצעות קטר וקרונות לנסיעה במערכים מחושמלים בלבד.



פתיחת תחנת ספיר החדשה בנתניה.



חניון מודיעין – הקמת חניון הכולל  320מקומות חניה.



הסדרת נגישות לנוסעים עם מוגבלות בחניוני הרכבת – חדרה מערב ,פרדס חנה,
קיסריה ,אשדוד עד הלום  /כפר סבא נורדאו ,יבנה מזרח.

בשנת  2016החטיבה המשיכה בפיתוח התשתיות והמבנים הבאים :שדרוג תחנות תל אביב
השלום ותל אביב סבידור באמצעות הוספת טרמנילי נוסעים נוספים בכל תחנה ,עבודות להקמת
תחנות מזכרת בתיה וקריית מלאכי-יואב ,עבודות תשתית בקטע הרצליה-אוניברסיטה ,עבודות
להארכת רציפים ושינויים במסילות בת"א הגנה ות"א סבידור ,ועוד.
כמו כן ,החטיבה המשיכה בקידום תכנון של פרויקטים רבים ,ביניהם הכפלת מסילת החוף,
פיתוח מתחם אשקלון ,מסילת ראשונים – פאתי מודיעין ,ועוד.
בהתאם להסכם ההפעלה והפיתוח ,ביום  2בפברואר  2016אושרה תכנית הפיתוח של החברה
עד  2020על ידי נציגי הממשלה .היקף התכנית החדשה הינו כ 28.3 -מיליארד  ₪והיא כוללת
את פרויקט חשמול רשת המסילות הארצית ,הקמת תחנות חדשות ,פיתוח מתחמי דיור
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ותחזוקה ,רכש ציוד נייד חשמלי ,פרויקטים טכנולוגיים ,קו רכבת בין תחנת ראשונים לתחנת
פאתי מודיעין ועוד.

אגף דוברות ושרות לקוחות
אגף דוברות ושרות לקוחות טיפל במשימות הבאות:
א.

תקשורת – כתובה ואלקטרונית ,מסורתית וחדשה.

ב.

קשרי-ציבור – כנסים והרצאות ,ביקורים ,סיוע לאזרח (סרטי סטודנטים ,שת"פ
אקדמי ,הפקות מקור וכד').

ג.

שרות לקוחות – מוקד שרות הלקוחות ,יחידת פניות הציבור ,חוק חופש המידע.

ד.

תקשורת פנים ארגונית – חיבור העובדים לחזון הארגון ולמטרותיו ,חיבורם
לעשייה הרבה בארגון ורתימתם לעמידה ביעדים תוך שימוש בערוצים קיימים
ועתידיים שיאפשרו הגעה למירב העובדים.

ה.

מוזיאון הרכבת – "עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"
(יגאל אלון).

דוברות
מימוש הדוברות בזירה הציבורית באופן אמין ,רלוונטי ,זמין ,יצירתי ומתאים עצמו למציאות
התקשורתית והציבורית המשתנה .תוך עבודה ע"פ אסטרטגיה אחת ,מטרות ברורות ,אחידות
המסר ,יעילות תקשורתית ובקרת התוצרים.
הרציונאל המוביל היה בפעילות יזומה בזירה התקשורתית ,הציבורית באופן ישיר ,בהוגנות,
הגינות ויושרה .לצד זה,
הושם דגש על שיקוף ביצועי החברה ,העומדים בשורה אחת עם חברות הרכבות המתקדמות
בעולם בשרות ,בדיוק ,בטכנולוגיה ובבטיחות .יחד עם תנופת הפיתוח הרכבתית המשמעותית.

שירות לקוחות
בשנת  2016הפעילה חברת 'בזק און ליין' את מוקד שירות הלקוחות של הרכבת .בוצעו פעולות
נרחבות לייעול תהליכים פנימיים לשם קיצור זמני התגובה ללקוח ,הנגשת ערוצי תקשורת
נוספים ללקוחות ושיפור איכות השירות וזמן המענה הניתן ללקוח.
במהלך שנת  2016טופלו  40,742פניות/תלונות (לעומת  36,863פניות/תלונות בשנת ,)2015
נכנסו  1,382,241שיחות לבקשת מידע (לעומת  1,406,820בשנת  )2015בנוסף ל 382,270 -שיחות
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צ'אט (לעומת  388,581בשנת  .)2015כמו כן ,טיפלנו ב  41,063תיאומי נסיעות לנוסעים עם
מוגבלויות (לעומת  27,637בשנת .)2015

אגף השיווק
במהלך שנת  2016המשיך אגף השיווק להוביל את האסטרטגיה השיווקית ,והמותגית של רכבת
ישראל.
המטרה האסטרטגית שעומדת במרכז העשייה של השיווק היא לשפר את איכות חוויית הנסיעה
באמצעות שירותי ערך מוסף (פיזי ודיגיטאלי) לצד יצירת הזדמנויות נסיעה חדשות (טיולים,
שעות הפנאי) והגדלת השימושים בקרב הלקוחות הקיימים ,על מנת להפוך את הרכבת לכלי
תחבורה שמשולב בחיי היומיום של הציבור .כל זאת ,תחת ההבטחה המותגית של הנאה
מהדרך.
הטמעת הלגיטימציה והאהדה כלפי הרכבת ישראל כמותג בעל ערך ברור וממשי בעל תפקיד
והשפעה משמעותית על חיי הלקוחות  -כפתרון תחבורה עדכני לשימוש יומיומי.
פעילות האגף ממוקדת בצירים המרכזיים הבאים:


העלאת התפיסות החיוביות כלפי הרכבת בקרב הציבור בכלל ובקרב הנוסעים בפרט,
במטרה לשפר את מעמדה של רכבת ישראל ולחזק את נכסיה הפונקציונאליים
והתדמיתיים.



שיפור חווית הנסיעה והדיאלוג עם הנוסע והפיכתה לחוויה טובה ואיכותית ,כך
שתהווה חלופה רלוונטית ואמיתית לנסיעה ברכב פרטי.



יצירת הזדמנויות נסיעה חדשות תוך מינוף ההתנסות החיובית בקרב קהלי יעד
פוטנציאליים.



יצירת שפה אחידה ,נראות אחידה וקוהרנטית על כדי ליצור פלטפורמה מותגית
אחידה ועקבית בכל נקודות המגע של המותג עם קהליו ולהטמיע פנימה והחוצה
לארגון.
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סקירת עיקרי פעילות הרכבת לשנת 2016


שיפור השירות לנוסע והגדלת מספרי נוסעים ועמידה ביעדי השירות.



המשך הגידול בנפח ההובלה ,הכנסות ורווחיות מפעילות המטענים.
 שיפור יעילות השינוע ומיצוי משאבים
 איתור לקוחות חדשים



שמירה על סטנדרט הבטיחות בהתאם לתקנים הבינ"ל ויעדי האיכות הארגוניים.
 הטמעת תרבות בטיחות
 ביצוע פעולות מנע והקטנת חשיפה לסיכונים



השגת יעדי הזמינות והאיכות של הצי הנייד.
 שיפור ופיתוח צי נייד ושיפור איכות התחזוקה



השגת יעדי הזמינות ,האיכות והניצולת המסילה והתשתיות הנלוות.
 איכות התחזוקה ושיפור בתשתיות



מימוש תכנית הפיתוח תוך עמידה בלו"ז הפיתוח.
 עמידה בתוכנית החשמול
 קידום פרויקטים איתות ותקשורת



שיפור הרווחיות ,התייעלות כלכלית ומוכוונות עסקית.
 פיתוח מנועי צמיחה
 התייעלות כלכלית

יעדים נוספים:
 .1חתירה למובילות בתחומי הפעילות העיקריים :הסעת נוסעים והובלת מטענים באיכות
שירות גבוהה והקפדה על לוחות זמנים.
 .2הקפדה על רמת שירות גבוהה ושיפורה :שיפור חווית הלקוח.
 .3איכות תפעולית :התייעלות תפעולית וחתירה לדיוק בביצוע.
 .4השקעות בחברה וביצוע פרויקטים :השלמת פרויקטים מתוכננים ופיתוח רשת מסילות
הברזל בהתאם ליעדי הממשלה.
 .5מוניטין :המשך פעילות לשיפור מוניטין החברה לשם שימור הלקוחות והגדלת היקף
הפעילות.
 .6דוברות :העצמת הייזום התקשורתי תוך שיקוף רציונאלי ואמוציונאלי של הפעילות של
חברת רכבת ישראל.
 .7משאבי אנוש :טיפול המשאב האנושי תוך העלאת רמתם המקצועית של עובדי החברה
 .8איכות הסביבה :לצמצם ככל האפשר במסגרת פעילותה ,פגיעה אפשרית בסביבה.
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מידע תקציבי
רכבת ישראל בע"מ הנה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-החברה מדווחת לציבור
מידע על פעילותה ומפרסמת אותו באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך ,בכתובת
 .http://maya.tase.co.ilמצורף להלן דו"ח רווח והפסד של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 ,2016כפי שפורסם לציבור.
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כמות נסיעות שנתית 2016 – 2010

ממוצע נסיעות ליום תפעול (באלפים)

22
אחוז דיוק הרכבות לשנים 2016 – 2010

מספר נסיעות על פי קווים (באלפים)
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אורך מסילה פעילה (בק"מ)

שביעות רצון לקוחות
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מידע אודות יישום חוק חופש המידע ברכבת
הממונה על העמדת המידע לציבור ועל יישום החוק ברכבת ישראל:
שחר וייסמן ,מנהל יחידת שירות לקוחות וממונה חוק חופש המידע  -אגף דוברות ושירות לקוחות


באמצעות טופס מקוון באתר אינטרנט של רכבת ישראלwww.rail.co.il :



כתובת למשלוח דואר :תחנת תל אביב מרכז ע"ש סבידור ,ת.ד  18085ת"א 61180

דוח יישום בקשות בשנת 2016
במהלך שנת  2016נתקבלו  158בקשות במסגרת יישום החוק.


בקשות שנענו במלואן 158 :בקשות

** בדוח זה לא מצוינות בקשות שהגיעו ואין מעניינן מידע עפ"י חוק חופש המידע והועברו
לטיפול ביחידת פניות הציבור של רכבת ישראל

*** ברכבת ישראל קיים מאגר מידע הכולל מידע אישי אודות עובדי הרכבת ,הרשום על פי חוק
הגנת הפרטיות .כמו כן לרכבת ישראל אין קרנות ומלגות במימונה וכן לא העניקה תמיכה
למוסדות ציבור.
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מידע אודות יישום חוק חופש המידע ברכבת
פירוט עיקרי נוהל הגשת בקשה לקבלת מידע
חוק חופש המידע התשנ"ח – קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע המצוי ברשות
ציבורית (כתוב ,מוקלט ,מוסרט ,מצולם או ממוחשב) בכל הקשור לפעילותה ,לנושאים שבאחריותה
ובהתאם להוראות ותקנות החוק.



הבקשה לקבלת מידע תוגש בכתב ,לממונה על יישום החוק ברכבת ישראל (להלן
"הממונה").



אין המבקש חייב לציין את הסיבה להגשת הבקשה.



עם קבלת הבקשה ,יחל הטיפול בבקשת הפונה.



עם שליחת הבקשה יש לצרף המחאה בגין תשלום אגרת בקשה.



לא יימסר כל חומר מטעם הממונה טרם קבלת תשלום האגרה.



כמו כן קבלת תשלום האגרה אינו מבטיח את מסירת המידע כולו או חלקו.



ניתן לברר לפני התשלום האם הפניה מחויבת באגרה במסגרת פניה טלפונית לשירות
לקוחות של הרכבת או באמצעות אתר האינטרנט של רכבת ישראל.

בעת הגשת הבקשה בצירוף אגרת בקשה ,הפונה מצהיר באמצעות טופס הגשת הבקשה כי מתחייב
לשאת באגרת טיפול ואגרת הפקה באם יתבקש וכל אלו על פי התעריפים הקבועים בחוק ומעודכנים
באתר האינטרנט של החברהhttp://www.rail.co.il :

