דין וחשבון שנתי
2018
חוק חופש המידע ,התשנ"ח –
1998

מוגש מאת שני נעמת
ממונה על יישום חוק חופש המידע
חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ
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פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
ביום ה 29-לאפריל  2004נחתם הסכם המקרקעין בין מדינת ישראל לבין רכבת ישראל .הסכם זה לא יצא
לפועל עקב קשיים בישומו.
בשנת  2012הוחלט בהחלטת ממשלה על הקמת חברת בת שתשמש כזרוע לייזום ופיתוח מסחר ומשרדים
במתחמי הרכבת .ביום ה 1 -לינואר  2017החלה לפעול החברה האמורה ,כאשר מטרתה על פי החלטת
הממשלה היא לפעול לפיתוח עסקי-מסחרי של המקרקעין ומתחמי תחנות הרכבת.
מטרת החברה לפעול לתכנון ייזום ושיווק השטחים המסחריים המוקצים לחברה במסגרת ההסכם בין
רכבת ישראל למדינת ישראל וזאת במטרה לפתח פעילויות מסחר משלימות ונלוות לפעילות הרכבת ,וכן
על מנת לפתח שימושי קרקע אינטנסיביים לתעסוקה ומסחר על בסיס רשת הרכבות ותחנות הרכבת.
להערכת החברה ,פיתוח כאמור עשוי להוביל להגברה משמעותית של השימוש ברשת הרכבות כאמצעי
תחבורתי המקשר ישירות למרכזי התעסוקה והמסחר במתחמי הרכבת ,ולספק פתרון תחבורתי תשתיתי
של הסעת המונים למתחמים שיוקמו בסמוך לתחנות הרכבת .בנוסף ,ביום ה 26-לדצמבר  2012תוקנה
החלטת הממשלה האמורה בתיקון אשר נקבע ,כי במהלך  10שנים ממועד תיקון החלטת הממשלה כאמור
לא יפחת שיעור החזקות רכבת ישראל בחברה מ.100% -
בהתאם לתיקון הסכם המקרקעין מיום  18בפברואר  2014אשר נחתם בין רכבת ישראל לרמ"י ,נקבע כי
רכבת ישראל תהא רשאית לממש את תיקון הסכם המקרקעין באמצעות החברה ,לרבות פיתוח שטחי
מסחר ושירותים נלווים .הסמכת החברה ,ומימוש ההסכם באמצעותה יהיו בהתאם להסכם מסגרת
שנחתם בין רכבת ישראל לבין החברה באישור המדינה ,כאמור בהסכם ההפעלה והפיתוח שבין הרכבת
למדינה בנוסף ,נקבע בתיקון להסכם המקרקעין כי לא תתאפשר כל העברת זכות במקרקעין מרכבת
ישראל לחברה ,אלא בכפוף לעמידה בכללים הקבועים בחוק המקרקעין התשכ"ט  1969בכל הנוגע
למקרקעי ייעוד.
החברה התאגדה ברשם החברות ביום  15ביולי  2014סמוך למועד השלמת מינוי הדירקטורים בחברה.
ביום  15בספטמבר  2016מונה מר ניר רז למנכ"ל החברה.
החברה החלה לפעול ביום  1בינואר .2017
כיום החברה ממקדת הובלת תהליכי תכנון ,פיתוח וייזום בכ 41-תחנות רכבת ברחבי הארץ .כלל
הפרויקטים נמצאים כיום בשלבי תכנון וביצוע שונים ,מרביתם בשלבי בדיקת היתכנות ותכנון סטטוטורי,
אולם בשמונה מהפרויקטים (פרויקט לוד מתחלק לפרויקט שיפור תחנה ומתחם מסחר ונדל"ן למשרדים)
הסתיים השלב הסטטוטורי וקיימת תכנית בניין עיר מאושרת והחברה מקדמת את הפרויקטים לשלב
הביצוע ,באופן עצמי או באמצעות זכיינות .BOT
לחברה תלות ושותפות עם רמ"י כבעלת הקרקע במרבית מהפרויקטים (כ 95%-מהפרויקטים במעורבות
כזו או אחרת של רמ"י ,מלבד פרויקט חדרה) ,לצורך פיתוח מתחמי מסחר ,הקמת אזורי תעסוקה והשכרת
משרדים במתחמי וסביבת תחנות הרכבת.
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חזון החברה
הובלת הפיתוח והקמת מתחמי תחנות רכבת מודרניים עתירי שימושים סחירים ושימושים אחרים ליצירת
מרחב אורבני אטרקטיבי ותוסס המבוסס על השימוש בתחבורה ציבורית בכלל וברכבת בפרט.
ביצוע האמור במקצועיות ,מהירות ,יעילות ,יצירתיות וחדשנות תוך ראיה עסקית רחבה ותוך ראיה אורבנית
תחבורתית כוללת תוך ושיפור השירות לנוסע ברכבת באמצעות שדרוג סביבת התחנה והגדלת התשואה
לרכבת ישראל.
תחומי הפעילות של החברה
תחומי הפעילות של החברה הינם :
תכנון מתחמי מסחר תעסוקה מודרניים בתחום ובסמוך לתחנות רכבת חדשות וקיימות.
ייזום הקמת הפרויקטים באופן עצמי ובאמצעות התקשרויות לזמן ארוך עם המגזר העסקי.
ניהול ארוך טווח של ההתקשרויות והמתחמים המסחריים אשר יפותחו.
יעדים בתחום הפיתוח
ככלל ,יעדיה העיקריים של החברה בתחום הפיתוח הינם לממש את תכניות הפיתוח ולעמוד באבני הדרך
שנקבעו ,לרבות השלמת הפרויקטים ,עמידה בלוחות זמנים ,עמידה במסגרת תקציבי הפרויקטים ובאיכות
הנדרשת והשגת היתרים ואישורים הנדרשים לפרויקטים השונים.
תרשים החזקות של הקבוצה
נכון למועד פרסום הדוח ,החברה הינה חברה בת ממשלתית בבעלות מלאה של רכבת ישראל .על פי החלטת
הממשלה בדבר הקמת חברות הבת כמפורט בסעיף  2.1לעיל מחזיקה רכבת ישראל בשתי חברות בנות
בבעלותה המלאה ,כמפורט להלן:

מדינת ישראל
100%
רכבת ישראל בע"מ
100%

100%
חברת פיתוח מתחמי
רכבת ישראל בע"מ
(החברה)

רכבת ישראל מטענים
בע"מ

Israel Railways, P.O. Box757 Lod 7136801, Israel, Phone: 08-6533778

להלן פרטים אודות החברה נכון למועד פרסום הדוח:
שם
החברה

חברה
מאוחדת
 /חברה
בשליטה
משותפ
ת/
חברה
כלולה

חברת
פיתוח
מתחמי
רכבת
ישראל
בע"מ

מאוחדת

מועד
התאגדות

15/07/201
4

מדינת
התאגדו
ת

ישראל

סוג
מניות

רגילו
ת

ע"נ

1
ש"ח

מספר
מניות
בהון
הרשו
ם

1000

הון
מניות
מונפק
ונפרע

1000

עלות
השקעה
(אלפי
ש"ח) נכון
ליום 31
בדצמבר
2015

-

יתרת
הלוואות
שניתנו
(שהתקבלו)
(אלפי ש"ח)
נכון ליום 31
בדצמבר
2017
-

שיעור
ההחזק
ה

100%

עיסוק
החברה

פיתוח עסקי-
מסחרי של
המקרקעין
ומתחמי
תחנות רכבת
ישראל

השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
מאז הקמתה לא בוצעו השקעות בהון החברה או עסקאות אחרות במניות החברה.
חלוקת דיבידנדים
החברה לא חילקה דיבידנד ממועד היווסדה.
עפ"י מדיניות הרשות החברות הממשלתיות לגבי הליך יעוד רווחים (חוזר חשבונאות וכספים יעוד רווחים
מס'  1/1997מיום  9בפברואר  ,)1997יש לחלק את הרווחים מהם ישולמו הדיבידנדים (בכפוף למגבלות
מיוחדות אם קיימות על פי כל דין) כמפורט מטה:
דיבידנד מרווחים שוטפים אשר ישולם בחברות שירותים ציבוריים ,אשר החברה נמנית עליהן ,יחושב לפי
 60%מהרווח הנקי השוטף התקופתי ,לפני תשלום בונוס מתוך הרווחים לעובדים .עבור חברות אחרות,
יחושב לפי  50%מהרווח הנ"ל.
דיבידנד מרווחים צבורים ייקבע לגבי כל חברה באופן ספציפי ,תוך התחשבות בהוראות מסמכי היסוד של
החברה ,הוראות כל דין ,ונתונים נוספים כגון :צרכי השקעה ,אמצעים נזילים ,צבר ותזרים מזומנים ,מנוף
פיננסי קיים/רצוי ,הון חוזר דרוש ואפשרות הפרטת החברה.
בהתאם לסעיף (33ג) לחוק החברות הממשלתיות ,החלטת דירקטוריון בדבר יעוד הרווחים של החברה או
בדבר חלוקה כהגדרתה בחוק החברות טעונה את אישור הרשות .במקרה בו חולקת הרשות על החלטת
הדירקטוריון ,תפעל החברה על פי החלטת הרשות כפי שאישרה אותה הממשלה.
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מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
להלן יובאו נתונים כספיים של החברה בשנת ( 2018באלפי ש"ח)
בגין השנה שהסתיימה ביום  31לדצמבר :2018

הכנסות

3,354

עלות המכר

1,393

רווח גולמי

1,961

הוצאות מכירה ושיווק

69

הוצאות הנהלה וכלליות

1,806

רווח תפעולי

86

הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו

-

רווח לפני מסים

86

הוצאות מסים שוטפים

31

רווח נקי

55

רווח כולל אחר

-

סה"כ רווח כולל

55
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תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות
מידע כללי על תחום הפעילות
תכנון ייזום ופיתוח של שטחים סחירים במתחמי תחנות הרכבת .פעילות הכוללת את ניתוח ואפיון
הפרוגרמה לפיתוח ולאחר מכן הובלה של התהליך הסטטוטורי הארוך מול הרשויות המקומיות וועדות
התכנון ,המקומיות והמחוזיות ,הותמ"ל והות"ל .תכניות אלו לוקחות בחשבון את הפיתוח המתוכנן בתחנת
הרכבת ובמרחב התכנון ,את היקפי תנועות הנוסעים ותחזיות השימוש את הביקושים לשימושים כאמור
במרחב וכדומה .בשלב הייזום והפיתוח פועלת החברה בשני ערוצים עיקריים ,הראשון של הקמת הפרויקט
במתווה של  BOTבו הפרויקט ישווק ליזם לתקופה של  25שנה כאשר היזם יקים ויפעיל את הפרויקט במהלך
התקופה ולאחריה יחזור הפרויקט לידי הרכבת מתווה אחר הינו של הקמה עצמית על ידי החברה תוך
העמדת הון עצמי על ידי רכבת ישראל ויתרת המימון באשראי בנקאי .קיימים גם מתווי ביניים לאור
מורכבות הפרויקטים והקמתם לפרקים בשלבים עם תחנות רכבת משולבות.
מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו
תחום המסחר והנדל"ן המניב הינו תחום תחרותי ביותר בו משתתפים שחקנים רבים אשר חלקם בעלי
פרויקטים בודדים וחלקם חברות המפתחות ומפעילות מאות וגם מיליוני מ"ר נדל"ן מניב ברחבי הארץ.
בתחום זה חשיבות עליונה לנושא המיקום וערך הפרויקט נגזר בין השאר מאזור הפיתוח ומרכזיותו,
מנגישותו ומתנועות המשתמשים במתחם .לאור כך ,המיקום על ובצמוד לתחנות הרכבת נותן ערך רב ויתרון
תחרותי על פרויקטים במתחמים אחרים .כיום חלים שינויים מפליגים בתחומי המסחר עם פיתוח והתגברות
המסחר האלקטרוני מן הצד השני גם עולם המשרדים חווה שינויים רבים בעקבות מודלים של משרדים
שיתופיים המצמצמים משמעותית את היקף השטח הנדרש לעובד ,שהוא כשליש מאשר במערכת המסורתית
הקודמת .אנו מעריכים שבמצב שכזה הצמידות לתחנות הרכבת ולמערכות הסעת המונים ולתנועת הנוסעים
הגדולה הנוצרת כתוצאה מכך הם יתרונות תחרותיים משמעותיים גם לסביבה המשתנה מהותית כיום.
זכויות החברה במקרקעין
לחברה אין כל זכויות במקרקעין כאשר המקרקעין שייכים לחברת רכבת ישראל .פעילות החברה הינה
בייזום ופיתוח מקרקעי רכבת ישראל בהרשאה מטעם חברת הרכבת ישראל.
מוצרים ולקוחות
מרכזי המסחר בתחנות הרכבת אינם נבנים כיום כמרכזי מסחר בפני עצמם ,אלא במסגרת שירותים
משלימים הניתנים לבאי תחנות הרכבת .לפי האמור ,התפתחות במספר מרכזי המסחר נעשית בהתאם
לבניית תחנות רכבת נוספות ופיתוח מרכזים קיימים.
שטחי מסחר ושירותים
במסגרת התיקון להסכם המקרקעין נקבעו המתחמים לתכנון משותף ונקבעו רצועות תכנון ופיתוח כמפורט

סיווג השטח

סה"כ שטח (אלפי מ"ר)

סה"כ שטחים מאושרים
(אלפי מ"ר)

שירותים נלווים לנוסע

כ102-

כ23-

שטחי ייזום  -רצועה 1

כ825-

כ101-

שטחי רצועה 2

כ1,690 -

כ100-

סה"כ

כ2,617-

כ224 -
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יצוין ,כי נכון למועד פרסום הדוח ,קיימים שישה מתחמי תחנות אשר לגביהן קיימות תכניות מאושרות
(תב"ע בתוקף) ,כמפורט להלן:
תחנת לוד  -פיתוח מרכז תחבורה ועסקים בהיקף בינוי של כ 12,000-מ"ר ( 10,000מ"ר ברצועה  1ו-
 2,000מ"ר שירותים נלווים לנוסע) ,הכולל תחנת רכבת חדשה משולבת מסחר ומבנה משרדים .בנוסף
אושרה ברצועה  2הקמת כ 30,000-מ"ר נוספים למשרדים.
תחנת מודיעין  -בינוי מעל תחנת הרכבת בהיקף כ 20,000-מ"ר (רצועה  )1לשימושים אפשריים כגון
תעסוקה ,מסחר ,מלונאות ומגורים בהיקף של  125יחידות .בנוסף ,פיתוח מסחר בתחנה בהיקף של כ-
 1,000מ"ר (שירותים נלווים לנוסע) בקומת התחנה הבנויה.
תחנת כרמיאל  -פיתוח מסחר בתחנה (הנמצאת כיום בהקמה במשולב עם מסוף תחבורה ציבורית)
בהיקף של כ 3,250-מ"ר (שירותים נלווים לנוסע) .בנוסף ,אושרה ברצועה  2הקמת  12,400מ"ר למסחר
ומשרדים.
תחנת מוצקין (החדשה) – פיתוח תחנה חדשה ומרכז תחבורה כולל  6,000מ"ר שירותים נלווים לנוסע
ושטחי תעסוקה ומסחר נוספים בהיקף של  23,000מ"ר ברצועה  1וכ 60,000-מ"ר ברצועה .2
תחנת אשקלון צפון (חדשה) – פיתוח תחנה חדשה ומרכז תחבורה הכולל פיתוח של  3,000-6,000מ"ר
שירותים נלווים ו 24,000-27,000-מ"ר נוספים של שטחי תעסוקה ומסחר (סך של  30,000מ"ר של שטחי
תעסוקה ומסחר בפרויקט) ברצועה .1
תחנת גני אביב – פיתוח מרכז תעסוקה ומסחר על תחנת גני אביב הקיימת תוך שדרוג התחנה .מדובר
בפיתוח של  3,000מ"ר שירותים נלווים לנוסע וכ 20,000-מ"ר נוספים לפיתוח תעסוקה ומסחר אשר
ישרת גם את הרובע החדש המתוכנן בהיקף של  12,000יחידות דיור.
עפ"י המתווה המוסכם עם המדינה לקידום כלל מתחמי החברה ,החלה החברה ביישום המתווה
האמור למתחמי התחנות לוד ומודיעין להם תב"ע מאושרת ,בהליך לביצוע עסקה מול רמ"י לבחינת
ערך הקרקע ועלויות הפיתוח .בכוונת החברה לפרסם מכרז לבחירת שותפים עסקיים שיקימו את
מתחם הסחר והתעסוקה במתחם תחנת מודיעין מרכז כאמור ויממנו את הקמתו .בהתאם לכך
ולהערכת החברה נכון למועד פרסום הדוח ,מועד תחילת הבנייה בתחנת מודיעין צפוי להיות במהלך
שנת  2020והשיווק צפוי להתבצע על ידי היזם במהלך שנת  .2020הפרויקט המסחרי בתחנת לוד יוקם
על תחנת הרכבת החדשה אשר הקמתה החלה במהלך שנת  ,2018להערכת החברה מועד תחילת
הבניה של פרויקט המשרדים המסחרי בלוד צפוי בשנת  .2019הפרויקט המסחרי בתחנת כרמיאל
יוקם על ידי הרכבת כאשר מועד תחילת הבניה צפוי להיות בשנת .2019
מתווה הקמת פרויקט תחנת מוצקין (החדשה) עדיין לא סוכם עם משרדי התחבורה והאוצר כולל
התקציב להקמת הרכיבים הציבוריים בפרויקט .שלב א' של הפרויקט להקמת מרכז התחבורה יחל
בשנת  .2019מתווה הקמת תחנת אשקלון (חדשה) עדיין לא סוכם עם משרדי התחבורה והאוצר כולל
לוח הזמנים לביצוע ותקציב ההקמה .החברה תחל במהלך שנת  2019בתכנון והכנת מכרז לביצוע
והקמת הזכויות המאושרות בתחנת גני אביב.

תקציב החברה
החברה מנהלת פיתוח מתחמים עבור רכבת ישראל מתוך סעיף תקציבי ייעודי בתקציב הפיתוח של החברה.
בהתאם להסכם בין החברה לרכבת ישראל ,החברה מתוקצבת ע"י רכבת ישראל לפעילות השוטפת של
החברה ולפרויקטים השונים שבהם היא מטפלת.
Israel Railways, P.O. Box757 Lod 7136801, Israel, Phone: 08-6533778

פרויקטים עיקריים בטיפול החברה:
כיום מרבית הפרויקטים נמצאים בשלבי בדיקות היתכנות ותכנון .מעבר לאלו קיימים כיום כשמונה
פרויקטים בהם הסתיים ההליך התכנוני והחברה מקדמת את הפרויקט לביצוע או באופן עצמי על ידי החברה
והרכבת או באמצעות זכייני  .BOTהפרויקטים המקודמים כיום לביצוע הינם:
פרויקט מודיעין מרכז להקמת כ 20,000-מ"ר שימושים מעורבים מעל לתחנת הרכבת כאשר בתחילת שנת
 2019יפורסם המכרז לזכיין לביצוע הפרויקט בתצורת  DBOTלתקופה של  25שנה או אז יוחזר לחברת רכבת
ישראל
פרויקט בתחנה בכרמיאל להקמת  1,100מ"ר מסחר ו 2,250-מ"ר משרדים אותם בכוונת הרכבת לבצע
בביצוע עצמי .בפרויקט זה החברה מתקדמת בתכנון מפורט ובהוצאת היתרים ולהערכת החברה ,תחילת
עבודת יחלו ברבעון השני של שנת  .2019פרויקט זה אושר על ידי דירקטוריון הרכבת לביצוע וקיבל היתר
לגיוס אשראי בנקאי או מוסדי למימון הקמתו .במקביל לשלב זה החברה לקראת הפקדה של תיקון התב"ע
כך שתתאפשר בנייה של  6,000מ"ר נוספים לצורכי תעסוקה מה שיחזק את כוחו של מרכז זה.
פרויקט לוד להקמת מתחם עסקים בתחנת הרכבת החדשה בלוד בהיקף של  2,000מ"ר מסחר ו 10,000-מ"ר
משרדים .זהו פרויקט אותו הרכבת תבצע בביצוע עצמי אשר יוקם במסגרת הקמת התחנה החדשה בלוד.
הקמת חלקו הראשון של הפרויקט החלה באמצע שנת  2018והקמת מבני המשרדים צפויה להתחיל ברבעון
האחרון של שנת .2019
תחנת רכבת ומרכז תחבורה מסחר ותעסוקה בחדרה פרויקט בהיקף של כ 40,000-מ"ר משרדים וכ5,000-
מ"ר לצורך מסחר כולל תחנת רכבת חדשה בצידה המערבי של המסילה והעברת התחנה המרכזית של
האוטובוסים ממרכז העיר לנקודה זו .הפרויקט משותף עם עיריית חדרה והחברה השלימה את התכנון
המוקדם ונמצאת בתהליך להיתר בניה .על פי הסיכום עם משרדי האוצר והתחבורה הפרויקט יבוצע בתצורת
 BOTוהיעד להכנת המכרז הינה לסוף .2019
תחנה חדשה ומרכז תעסוקה ומסחר במתחם גלילות צפון בהיקף של כ 35,000-מ"ר למשרדים ומסחר בצידה
המערבי של המסילה זאת במקביל להקמת תחנת רכבת חדשה במתחם .צוות התכנון מתקדם בתכנון מוקדם
ובהכנת מכרז  BOTלביצוע .בפרויקט זה חל עיכוב במהלך שנת  2018עקב תביעה משפטית שהוגשה נגד
תוכנית המתאר הכוללת של האזור .הצפי הינו שבשנת  2019יסתיים הדיון בתביעה ותימשך הכנת המכרז.
בשנת  2019תיקבע מול משרדי האוצר והתחבורה מתווה ושלבי ביצוע התכנית.
מתחם תחבורה חדש בקריית מוצקין הכולל הקמת מרכז תחבורה מודרני המשלב את המטרונית ,מסוף
אוטובוסים ותחנת רכבת הכולל כ 23,000-מ"ר משרדים וכ 6,000-מ"ר מסחר .בפרויקט זה הסתיים התכנון
המוקדם ובשנת  2019יקבע מול הממשלה מתווה ושלביות לביצוע כאשר בכוונת החברה בשנת  2019לפרסם
מכרז לביצוע.
שדרוג המבואה הצפונית במתחם סבידור לצורך שיפור שירות לנוסע .ביצוע פרויקט זה התחיל כבר בשנת
 .2017מדובר בפרויקט מורכב בתחנה המרכזית ביותר ברשת הרכבות עם תנועה של כ 60,000-אלף נוסעים
ביום כאשר ביצוע הפרויקט צריך להפריע באופן מינימלי לתנועת הנוסעים .ב 2019-יחל השלב השני של
הפרויקט אשר להערכת החברה צפוי להסתיים במחצית השנייה של שנת .2020
מעבר לפרויקטים אלו הנמצאים כבר בשלבי הייזום צופה החברה כי במהלך שנת  2019יסתיים התהליך
הסטטוטורי בעוד מספר פרויקטים והם יעברו לשלבי הייזום לקראת ביצוע.
שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
החברה מקבלת הכנסות מחברת האם וככל שתגדל פעילות החברה כך יגדלו ההכנסות.
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ביקורת פנימית בחברה
הביקורת הפנימית של החברה מבוצעת באמצעות מבקרת הפנים של רכבת ישראל ובאמצעות חברת ביקורת
חיצונית.
דוחות הביקורת הפנימית נדונים בראשות מנכ"ל החברה ,טרם הדיון בוועדת הביקורת .המלצות הביקורת
אשר אומצו על ידי המנכ"ל הופכות להחלטות מנכ"ל אשר במסגרתן נקבע מיהו הגורם האחראי לביצוען
ומהם לוחות הזמנים.
מידי שנה מאושרת תכנית עבודה שנתית לביקורת הפנימית על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון .בנוסף,
נערכות במהלך השנה ביקורות נוספות שאינן מתוכננות מראש ,לבקשת יו"ר הדירקטוריון ,יו"ר ועדת
הביקורת או המנכ"ל.
החובות והסמכויות של המבקר הפנימי מעוגנות בנוהל "הביקורת הפנימית" (שנחתם ב .)21.3.17
ספקים
הסכם עם א.ג.ח נדיר  -ביום  15.3.17חתמה החברה עם חברת א.ג.ח נדיר על הסכם למתן שירותי יעוץ
קמעונאי לשטחי מסחר בשיטת ריטיינר חודשי למשך שנתיים עם אופציה להארכה בעוד שתי תקופות בנות
שנה.
הון חוזר
לחברה הון חוזר חיובי של  220אלפי ש"ח .יצוין כי ההון החוזר לעיל חושב לפי סך הנכסים השוטפים
וההתחייבויות השוטפות כהגדרתם בתקינה החשבונאית.
מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
הפעלת החברה כפופה לאסדרה שלטונית ולפיקוח במגוון רחב של תחומי פעילותה של החברה באמצעות
מכשירים רגולטורים מגוונים כגון חוקים ,תקנות ,צווים ,כתבי הסמכה ,רישיונות והיתרים.
הליכים משפטיים
נכון למועד הדוח ,אין לחברה הליכים משפטיים בנמצא.
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הון אנושי
המבנה הארגוני של החברה
להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של החברה נכון למועד פרסום הדוח:

מנכ"ל

מנהלת לשכה

מנהל ביצוע

מנהל תכנון

מנהל תכנון

מנהל כלכלה,
כספים והתקשרויות

מצבת העובדים
נכון ליום  31בדצמבר  2018תקן החברה עומד על שישה עובדים כאשר אחד מהם נמצא בתהליכי גיוס בגין
החלפה.
מצבת כוח האדם בחברה צפויה לעלות עם גידול צפוי בהיקף פעילות החברה.
הוראות כלליות הקשורות לתנאי העסקת עובדים החלות על החברה כחברה ממשלתית
תנאי העסקת העובדים בחברה ,ובכלל זה השכר ,התנאים הסוציאליים ,ההטבות והמענקים ,לרבות תנאי
פרישה ,כפופים לאישור רשות החברות הממשלתיות ,מכוח הוראות חוק החברות הממשלתיות ,לרבות
בענייני כוח אדם ,ובהתאם להסכמים של החברה .כמו כן ,החברה כפופה לאישור הממונה על השכר במשרד
האוצר ,לכל שינוי בשכרם או בתנאי עבודתם של העובדים וזאת מכוח סעיף  29לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה( 1985-להלן" :חוק יסודות התקציב") ,לפיו חברה ממשלתית ,לא תסכים לשינויים בשכר ,בתנאי
הפרישה או הגמלאות ,או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ,ולא תנהיג שינויים או הטבות
כאמור ,אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה ,או לאחר שנתקבל אישור משר
האוצר ,או גורם שהוסמך על ידו.
הממונה על השכר במשרד האוצר בודק חריגות שכר לכאורה ,בקשר עם זכויות והטבות המשולמות כיום
לעובדים ביתר ,שלא על פי הוראות ההסכמים בחברה ו/או ללא אישור הממונה על השכר .החברה פנתה
לממונה על השכר על מנת שיאשר את המשך התשלומים הנ"ל עד להסדרה בהסכם קיבוצי חדש .הממונה
השיב לפניית החברה בשלילה והודיע כי לא יאושר המצב הקיים עד לחתימת הסכם קיבוצי חדש .עוד הודיע
הממונה ,כי בכוונתו ללמוד את הנושא על מנת לבחון האם מדובר בחריגות השכר .להערכת הנהלת החברה,
המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים ,הסבירות כי החברה תחויב לשאת בהוצאות ו/או בהקטנת
הכנסות בגין האמור לעיל אינה עולה על  50%ולפיכך לא נכללה הפרשה בספרי החברה .לפרטים נוספים ראו
ביאור (20א)( )17לדוחות הכספיים.
הליכי גיוס עובדים לחברה כפופים לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה),
תשס"ה –  ,2005וכן לנוהל "העסקת קרובי משפחה" אשר נכנס לתוקף בחברה עם הקמתה החל משנת .2017
בחברה לא מועסקים נכון ליום  31בדצמבר  2017קרובי משפחה.
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מנכ"ל החברה מועסק במסגרת הסכם עבודה אישי בנוסח אחיד ,המוכתב על ידי רשות החברות
הממשלתיות ,בהתאם לחוזר רשות החברות מספר  2001/1מתאריך  7נובמבר  .2001שכר המנכ"ל נקבע אף
הוא על ידי רשות החברות על פי דירוג החברה ומתעדכן בהתאם לשינויי המדד אחת לשנה.
עובדים
להלן טבלה המפרטת את מס' העובדים בחברה לפי סוג חוזה העסקה לימים  31.12.2018וכן את עלות
המעביד הממוצעת לשנים ( 2018בש"ח) חשוב להדגיש כי מלבד מנכ"ל החברה שאר העובדים החלו לעבוד
בחברה במהלך השנה בחודשים שונים ולפיכך עלות ההעסקה הממוצעת אינה משקפת עלות ממוצעת שנתית
מלאה :
קבוצת עובדים

מס'
עובדים
ליום
31.12.20
18

עלות
מעביד
שנתית
ממוצעת
לשנת 2018

חוזה אישי

6

381,600

כלל החברה

6

381,600

עובדים בחוזה אישי
נכון ליום  31בדצמבר  2018תקן החברה עומד על שישה עובדים ,במגוון תפקידים ,כאשר אחד מהם נמצא
בתהליכי גיוס בגין החלפה .כל העובדים מועסקים בחוזים אישיים .מתוך מצבת העובדים רק עובד אחד-
המנכ"ל הינו נושא משרה בכירה.
התחייבויות החברה בגין סיום יחסי עובד-מעביד
לחברה חבות פיצויים מוגדלים למנכ"ל החברה.
תכניות תגמול לעובדים
נכון למועד דוח זה ,בחברה אין מדיניות תגמול לעובדים שאינם בכירים.
התקשרות עם נושאי משרה בכירה ודירקטורים בחברה
תגמול נושאי משרה בכירה
תגמול נושאי משרה בכירה מתבצע בהתאם להסכמים שנחתמו מול אותם נושאי משרה .תנאי ההעסקה
הינם לפי נוסח אחיד של הסכמי עבודה לעובדים בכירים של רשות החברות הממשלתיות ,ובהתאם להנחיות
רשות החברות הממשלתיות כפי שתעוגנה מפעם לפעם.
תגמול נושאי משרה בחברה מוסדר בהתאם להוראות חוזר רשות החברות הממשלתיות  2015-7-1בנושא
תגמול תמרוץ התקף מיום  1בינואר  ,2015אשר עודכן בחוזר  ,2015-7-2התקף מיום  3בנובמבר  2015וכן
בהתאם לחוזר  2001/1מיום  7בנובמבר .2001
דירקטוריון החברה אישר את תכנית היעדים למענקים לעובדים בכירים לשנת ( 2017מדדים ויעדים לצורך
תגמול-תמרוץ) ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל החברה ,בתאריך .26.1.17
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תגמול בעלי עניין
מנכ"ל החברה
הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה הינו הסכם עבודה אישי בנוסח אחיד המוכתב על ידי רשות החברות
הממשלתיות בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מספר  2001/1מתאריך  7בנובמבר  .2001שכר
המנכ"ל נקבע בהתבסס על החלטות ממשלה שהתקבלו בנושא ,וכן על הנחיות והודעות עיתיות של רשות
החברות הממשלתיות ,אשר קובעות תקרה לשכר מנכ"לים בחברות ממשלתיות (שכר זה מתעדכן בהתאם
לסיווג החברה ואחת לשנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן).
גמול דירקטורים
גמול הדירקטורים נקבע על פי דין:
גמול הדירקטורים מקרב הציבור נקבע ,בהתאם לסיווגה של החברה על פי הסכומים הנקובים בתקנות
החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות) ,התשנ"ד-
( 1994להלן" :תקנות הגמול הממשלתיות") (כאשר סיווגה של החברה הינו .)7
הדירקטורים שהינם סמנכ"לים בחברה האם ואשר שימשו כדירקטורים בחלק משנת  – 2018מר ראובן קוגן
וגב' קרן אצלאן ,לא קיבלו גמול דירקטורים ,אלא שכר עבודה מן החברה האם.
בנוסף להם ,הדירקטורים מר עיקאב זחאלקה וגב' שרית לוי ,שהינם עובדי מדינה ,אינם מקבלים גמול
דירקטורים.
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מידע אודות יישום חוק חופש המידע בחברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל
(חברת הבת של רכבת ישראל)
הממונה על העמדת המידע לציבור ועל יישום החוק בחברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל:
שני נעמת – מנהלת לשכת מנכ"ל


באמצעות טופס מקוון באתר משרד המשפטים



כתובת למשלוח דואר :יוספטל  ,1לוד .ת.ד 757 .מיקוד 7136801

דו"ח יישום בקשות בשנת :2018
במהלך שנת  2018נתקבלו  0בקשות במסגרת יישום החוק.

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 או באמצעות טופס מקוון באתר הרכבת ,לממונה על יישום החוק
בחברת פיתוח מתחמי רכבת 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.
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