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חוק חופש המידע התשנ"ח  8991קובע כי לכל אזרח ישראלי הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית
בהתאם להוראות חוק זה.
חוק חופש המידע

הוחל על רכבת ישראל בחודש אוגוסט  ,1001לצד 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 צעד חשוב לקידום השקיפות המחויבת
שלנו כלפי הציבור אותו אנו משרתים .נמשיך כפי שפעלנו בעבר ,להקפיד על מדיניות של
פתיחות מידע ,אדיבות ומתן תשובות במועדים הנדרשים בחוק.
דו"ח זה כולל מידע אודות החברה ,תפקידיה ,עיקרי הפעילות העסקית והמבנה הארגוני .עוד
כולל הדוח את רשימת בעלי התפקידים הבכירים בארגון ,דווח אודות הפניות שטופלו בשנת
 1081במסגרת יישום החוק ומידע אודות אופן הפניה לחברה במסגרת החוק.
מידע רב נוסף אודות חברת רכבת ישראל ,פעילותה ,תוכניות עתידיות ודוחות ניתן לקבל באתר
האינטרנט שכתובתו:
http://www.rail.co.il
בברכה,
עומר
מנהל

סלע
שירות

לקוחות

ממונה על יישום חוק חופש המידע
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אודות רכבת ישראל
מטרות החברה
בהתאם להחלטת ממשלה  3810מיום  8.8.91נקבע 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 לעידוד 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.
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מבנה ארגוני  - 2102רכבת 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 הפעלת תחנותיישום
יישום פעילויות הליבה של החברה מתבצע באמצעות היחידות הבאות:
 אגף תפעול אגף שירות לנוסע מטה חטיבהמשימות עיקריות
 ניהול והפעלת צוותי הניהוג  ,פיקוח/בקרה מקצועית
 הפעלת הרכבות בבטיחות ,בדיוק ,בנוחות ,בהתאם ללוח הזמנים המתוכנן – איתור נק'
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 כח אדם מיומן ומקצועי ,לביצוע ומימוש היעדים בשנים הבאות.
 ניהול ופיתוח פרויקטי שירות לנוסעים.
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חטיבת מטענים
תחומי אחריות:
חטיבת המטענים הינה חטיבה הפועלת כחברה עסקית להובלת מטענים באמצעות מסילות
הברזל.
לחטיבה שני אגפים :אגף שינוע מטענים ואגף פיתוח עסקי.
אגף שינוע מטענים -אחראי על תפעול מערך רכבות המשא ,אחראי על רמת השירות ללקוח
בנקודות מוצא ויעד וטיפול באירועים.
אגף פיתוח עסקי -אחראי על קביעה והובלה של מדיניות פיתוח עסקי ,ייזום וביצוע מהלכי שיווק
בקרב לקוחות פוטנציאלים ,הרחבה של היקפיי הפעילות בקרב לקוחות ,ייזום וגיבוש פעולות
עסקיות משלימות ואחראי על קשרי לקוחות.
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
אמצעי הייצור של החטיבה
סה"כ לרשות החטיבה יש  39קטרים ו 8118-קרונות פעילים להובלת מטענים (מהם  881קרונות
בבעלות כי"ל  10 ,קרונות בבעלות עמית ו 61-קרונות בבעלות מילניום).

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.
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סוגי רכבות נוסעים
 .8רכבת קומתיים (מכונה  - )Double – Deckבעלת ארבעה עד שישה קרונות נגררים
וקרון כוח אחד אליהן מחובר קטר דיזל.
 .1קרונוע IC3
 .3קרונות מודו (מכונה  )PUSH PULLמתוצרת חברת "אלסטום".
קרונות מודו (מכונה  )PUSH PULLמתוצרת חברת "סימנס" .הללו רכבת מסוג LOW
. FLOOR

חטיבת תשתיות
תחומי אחריות:
להוות גוף מקצועי הנדסי מרכזי ברכבת ,לתכנון ,ביצוע ותחזוקה של רשת המסילות לרבות
מערכות איתות ,תקשורת חשמל ואחרות ,במטרה לאפשר ולשפר את הפעלת תנועת הרכבות
ברמת בטיחות גבוהה .לגבש מדיניות הנדסית באשר לתכנון ,לביצוע ולתחזוקת מסילה.

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 תוכנית בטיחות כוללת לניהול הבטיחות ברכבת ישראל בתחומים שונים כגון :ציוד
נייד ,תשתית ,ציוד בקרה ותקשורת ,תכנון תנועה ולו"ז ,תפעול ,כ"א ,תחנות רכבת,
מפגשים ,בחינת מערכות חדשות ,בטיחות עובדים ,נהלים לאירועי חירום ,מטענים
וחקירת תאונות.



אחריות כוללת לפעילות פיקוח הבטיחות בר"י.



מתן הנחיה ובקרה מקצועית לחטיבות בפעילות הנדרשת להגברת הבטיחות התפעולית,
תוך הסתכלות מערכתית בהיבטים השונים.



התוויית ידע בתחומי הבטיחות ,איכות ואיכות הסביבה.



אחריות על מערך הביטחון הכולל של החברה.
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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.



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 ואגף פיתוח עסקי
ומקרקעין האמונים על ניהול התקציב והביצועים הכספיים ,הדוחות הכספיים ,הסכמי המימון
(שוטף ופיתוח) וביצוע סטטיסטיקות.
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חטיבת פיתוח
אחריות על יישום תוכנית פיתוח רב שנתית של חברת רכבת ישראל.
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 1021
חטיבת נוסעים
החטיבה ניהלה והפעילה את צוותי הניהוג ,הפיקוח והתחנות תוך מתן דגש לשירות איכותי
ובטוח לציבור הנוסעים .במהלך השנה ובמיוחד לקראת פתיחת תחנת יבנה מערב בחודש
פברואר ,פתיחה מחודשת של תחנת רמלה בחודש יוני והפעלת הקו המהיר לב"ש בחודש
יולי ,נקלטו והוכשרו עובדים חדשים אשר לצד העובדים הקיימים פעלו להשגת יעדי החטיבה
והחברה.
החטיבה שמה דגש על פיתוח וקידום פרויקטים חדשים אשר ישפרו את השירות לנוסע.
פרויקטים אלו כוללים התקנת שלטי מידע בזמן אמת לנוסע ,הפעלת כרטוס חכם ומשולב עם
התחבורה הציבורית ,ומתן שירות  Door to Doorבאמצעות תחבורה משלימה.
אגף הפעלה
האגף עסק בניהול והפעלה של תנועת הרכבות הארצית ממרכז בקרת הרכבות הארצי -
ה"משואה" תוך מתן דגש לבטיחות .האגף פעל להשגת יעד הדיוק שקבעה הנהלת החברה
תוך מתן דגש לבטיחות ושמירה לאורך זמן עליו .במהלך השנה התבצע תכנון לוח הזמנים
לשנת  1083וכן עודכנה התוכנית התפעולית הרב שנתית ונגזרותיה בהיבטי רכש נייד נדרש
ואפיון פיתוח תשתית המסילה והאיתות ,בהתאם לתוכנית הפיתוח הרב שנתית של החברה.
מדד הדיוק בשנת  1081עמד על  19.99%שבמהלכו הופעלו 390רכבות נוסעים מידי יום
והסיעה  80,314מליון נוסעים בקירוב.
חטיבת נייד
החטיבה פעלה למתן זמינות מרבית של ציוד רכבתי לניוד נוסעים ומטענים ,בשילוב אספקת
שירותי אחזקה לציוד הנייד ,פיתוח מתחמי אחזקה ,מתן שירותים תפעוליים לצד הובלה
מקצועית של תהליך רכש וציוד נייד .כל אלו נעשו לצד עמידה בתנאי ונוהלי הבטיחות
הנדרשים לתפעול הרכבות בהיבט הטכני ושיפור השירות לנוסע בהיבט זה וכן בצמצום
עלויות האחזקה הכוללת.
חטיבת תשתיות
בשנת  1081הונחו  16ק"מ מסילה ו 88-מפלגים במסגרת עבודות הפיתוח .נפתחו לתנועה
קו לוד-ב"ש (לרבות תחנת רמלה) ,קו ראשל"צ מערב – יבנה (לרבות תחנת יבנה) והופעל
פרויקט הגדלת הקיבולת באיילון .התקבלו והופעלו  1כלי צמ"ה חדשים .בנוסף ,בוצעו עבודות
תחזוקה בתחום המסילה וסביבתה ובתחום האיתות והתקשורת בהתאם לתכנית העבודה
השנתית.
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חטיבת בטיחות ,ביטחון ואיכות הסביבה
החטיבה פעלה לזיהוי כלל הסיכונים בחברה ,סיווגם ,תעדופם והכנת תוכנית לטיפול בהם.
החטיבה המשיכה לטפל בהיבטים הבטיחותיים והביטחוניים ובמצבי החירום בחברה בתאום
עם גורמים רלוונטיים שונים והמשך קידום פרויקטים בתחום .החטיבה הובילה את החברה
לעמידה בדרישות הסביבתיות המקובלות והנדרשות בחוק לצד פיקוח אחר יישום דרישות
הבטיחות ואיכות הסביבה .בנוסף ,החטיבה ביצעה באופן מלא את תוכנית ההדרכות
החטיבתית לצד שיפור מנגנון תחקור המייצר הפקת לקחים ופעולות מתקנות למניעת הישנות
אירועים.
חטיבת משא"ן ולוגיסטיקה
אגף משאבי אנוש עסק ביישום הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם בסוף השנה ,לרבות העברת
עובדים מחוזה אישי אל ההסכם הקיבוצי .כמו כן הושלמה העבודה על שינוי המבנה הארגוני
של הרכבת.
אגף לוגיסטיקה ביצע עבודות בינוי רבות ,פעל לשדרוג ושיפוץ של תחנות ומתחמים תפעוליים
וניהל שורה ארוכה של חוזים בתחום הבינוי והתחזוקה.
אגף הדרכה עבר למשכנו החדש במתקן מתקדם ומשוכלל ,הקים מסלול ללימודי תואר שני
בהנדסת רכבות למהנדסי הרכבת ,פתח תוכניות להכשרת טכנולוגית של נהגי והנדסאי
רכבות ,והקים בדימונה מגמה ללימודי חשמל רכבות בתיכון מקצועי.
חטיבת כלכלה וכספים
החטיבה פעלה לגיוס מקורות מימון חיצוניים לבנק וזאת בכדי להחליף אשראי יקר מספקים
וכן לגשר על הגרעון התקציבי .כמו כן נמשכה הטמעת מערכת הסאפ בקרב המשתמשים תוך
כדי לימוד היתרונות של המערכת .החטיבה פעלה להגדלת הסובסידיה השנתית וסוכמו
העקרונות לגבי שנת .1083
חטיבת מטענים
חטיבת המטענים פעלה לשם עמידה ביעדי ההכנסות כפי שנקבעו על ידי הנהלת החברה תוך
עמידה בנהלי הבטיחות ומימוש תכנית הבטיחות כמו גם קיום הדרכות לעובדי החטיבה.
חטיבת פיתוח
החטיבה פעלה במספר מישורים:
סיום הכפלת המסילה לבאר שבע ,הגדלת תדירות רכבות וקיצור משך הנסיעה פתיחה
והפעלה תחנת יבנה מערב ,התחלת הנחת מסילה בפרויקט אשקלון ב"ש ,סיום הכפלת
המסילה לכפר סבא -
הגדלת קיבולת איילון ,סיום ביצוע מוסך סימנס שלב א'.
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אגף השירות
בשנת  1081אוחדו אגף השירות ואגף השיווק לאגף אחד .במסגרת איחוד זה עסקה יחידת
השירות באגף בפיתוח תפיסת שירות חדשה -שלב ב' לתפיסת השירות הקיימת,
ובהטמעתה .כמו-כן ,עסקה היחידה במדידת איכות ורמת השירות ע"י סקר שביעות רצון
לקוחות מתמשך ובקרות לקוח סמוי .על בסיס כלי מדידה אלו הפעילה היחידה מודל לעידוד
מצוינות בשירות בקרב העובדים בשטח וחתרה לשיפור חווית השירות של הנוסע בתחנות
וע"ג הרכבות.
בתחום פניות הציבור והמוקד הטלפוני -יצאה היחידה במכרז להפעלת מוקד השירות והמידע
הטלפוני .מוקד זו מופעל בשיטת מיקור חוץ והמכרז החדש שיצא אפשר ליחידה לשפר ולייעל
את הפעילות המשותפת עם המוקד.
במהלך השנה טיפלנו ב  81,614פניות/תלונות.
אגף השיווק
אגף השיווק במהלך  1081התווה את האסטרטגיה השיווקית והמותגית של רכבת ישראל.
לאחר מיפוי מעמיק של החסמים והזדמנויות להגדלת השימוש ברכבת ככלי תחבורה לגיטימי,
שמשולב בחיי הצרכנים ושמהווה חלק אינהרנטי בקבלת ההחלטות שלהם בכל הקשור לניוד
ממקום למקום.
גובשה אסטרטגיה שיווקית שכללה שני יעדים מרכזיים :שיפור תדמיתה של הרכבת ובכלל זה
יצירת דיאלוג עם הלקוחות הקיימים והפוטנציאלים כמו גם הגדרת שירותי ערך מוסף כדוגמת
האפליקציה הסלולארית עם פונקצית תחנה מעוררת (הושקה במרץ  . )1081היעד השני
שהוגדר היה הגדלת היקף הנוסעים והעלאת אחוז החדירה של הרכבת.
כחלק מהטיפול התדמיתי והמיצובי יצאנו לתהליך של מיצוב מחדש שכלל התייחסות ויזואלית
ותקשורתית .ללוגו רכבת ישראל הצטרפה חגורת צבע שמעניקה לו רעננות וחדשנות ומסמלת
את הדינאמיות של הרכבות ואת תנועתן ,הוגדרה הבטחה מותגית חדשה "רכבת ישראל
פשוט ליהנות מהדרך".
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אגף מחשוב ומערכות מידע
האגף עסק בפיתוח והטמעת מערכות לשיפור השירות לנוסע ( WI-FI ,PISברכבות ,תחנות
ורציפים ,כרטיס חכם ,מידע לנוסע באמצעות אתר אינטרנט המשודרג ,אפליקציות שונות
להפצת מידע למכשירי מובייל וכד') ,שיפור תשתית מידע ארגונית כגון הטמעת מערכת ה-
 ,ERPמערכת ניהול ידע ומערכות מחשוב נוספות .האגף עסק בשיפור התשתיות
הטכנולוגיות של החברה ,כגון שדרוג קשת תקשורת נתונים ,הקמת אתר  ,DRPרכישת ציוד
מחשוב חדיש ,הטמעת מערכות אבטחת המידע .כמו כן אגף התקדם בחיפוש פתרון לשדרוג
מערכת תפעולית של הרכבת ,תמיכה בשיפור הבטיחות בחברה באמצעות הקמת מערכת
אחידה לניהול אירועים חריגים בתפעול ,מיפוי המסילה ואיכון הרכבות.
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תקציב פיתוח :ביצוע  1021ואמדן 1023
פרויקט
סה"כ
הקו המהיר לירושלים
אשקלון ב"ש
הכפלת ב"ש
רכש נייד
תשתית מטענים
הכפלת מוצקין-נהריה
משה דיין פלשת
רעננה קו החוף
כרטוס חכם
הכפלת רחובות פלשת
נתב"ג מודיעין
ראשל"צ מערב
הפרדות מפלסיות
הכפלת תא כפ"ס
הגדלת הקיבולת באיילון
גשר נחל חברון וגשר נחל שבע
ראשל"צ נת"א -
ERP
קידום זמינות לפרויקטים
מסילה לאילת
קו העמק
נורדאו סוקולוב
עכו  -כרמיאל
מסילה מזרחית
תחנת זכרון
קירות אקוסטים  -עדיפות א
מסילה רביעית
NTC
משק אחזקת נייד ותשתיות:
תחנות נוסעים
מתחמים תפעוליים
מיגון אקוסטי ישן
קיר אקוסטי בנווה איתמר
שיקום תשתיות ישן
פרוייקטים נוספים:
קירות אקוסטיים כפר שמריהו
תחנת יבנה מזרח
קיר אקוסטי בבת גלים
מיגון דירתי בחוף התכלת

ביצוע 2100
ILS
2,642
451
209
289
1,100
19
64
114
1
14
38
4
138
18
26
69
1
13
38
12
1
0
1

ביצוע 2102
ILS
2,335
1,017
289
170
296
54
70
118
4
86
10
12
38
17
32
42
11
12
13
10
6
1
1
1
1

תקציב 2102
ILS
2,781
1,435
316
136
231
187
108
103
51
39
24
20
17
16
11
10
10
8
15
14
4
2
2
1
1
1
1
1

8
5

7
7

11
3

1

6

2

1
1

2
6

4
1
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תקציב שוטף – סיכום 1021

סה"כ הכנסות
סה"כ הכנסות מפעילות
הכנסות מנוסעים
הכנסות ממטענים
הכנסות ממסחר
גו"ח ואחרות
סה"כ הכנסות מסובסידיה
סובסידיה
החזר בגין פרויקט חיילים
פרויקטי שרות
מימון רכיבי השקעה מפרויקטי שרות
סה"כ הוצאות
הוצאות שכר
שכר פעילות שוטפת
שכר פיתוח
הוצאות קניות
אחזקת ציוד ותשתית
שיקום תשתיות
שיקום צי נייד
סולר ודלק
הוצאות תחנה
הוצאות כלליות
הוצאות תפעול
שמירה ואבטחה
תצפיתנים וסיורים במפגשים
הוצאות בגין עבודות לגו"ח
יתרת רזרווה כללית לתקציב
ביטוח ונזקים
ליסינג
פרויקט הסעת חיילים
רווח/הפסד מפעילות שוטפת
הכנסות מימון
רווח/הפסד לאחר מימון

תקציב מקורי
2102
1,558,854

026262621

844,055

774,926

625,658

596,032

164,586

136,808

33,811

30,889

20,000

11,197

714,799

1602602

428,799

590,292

25,000

48,198

78,000

56,160

183,000

157,063

-1,638,404

-021222101

-603,523

-683,269

-513,523

-601,321

-90,000

-81,948

-1,034,881

-2,039,548

-181,762

-292,138

-55,000

-47,645

-30,000

-23,300

-360,598

-380,143

-67,669

-77,606

-51,728

-32,774

-59,824

-75,859

-82,400

-208,517

-20,000

-24,146

-2,000

-3,315

-50,000

-

-42,300

-40,238

-6,600

-3,761

-25,000
-79,551

-31,095
-96,180

ביצוע 2102

-5,677

-79,551

-0102166
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תקציב הרכבת – שוטף 1023
תקציב 2102
סה"כ הכנסות

1,626,082

סה"כ הכנסות מפעילות
הכנסות מנוסעים
הכנסות ממטענים
הכנסות ממסחר
גו"ח ואחרות
סה"כ הכנסות מסובסידיה
סובסידיה  -הסכם נוכחי
תוספת לסובסידיה
הסכם שכר חדש  -דיילים ,מענק  ,ICתוספות שכר
החזר בגין פרויקט חיילים
פרויקטי שרות ()18%
מימון רכיבי השקעה מפרויקטי שרות
תוספת הסכם סובסידיה :2102
סה"כ הוצאות

824,109

הוצאות שכר
שכר פעילות שוטפת (כולל הסכמי שכר)
שכר פיתוח
הוצאות קניות
אחזקת ציוד ותשתית
מיקור חוץ לאחזקת  ICהחל מיוני 2113
שיקום תשתיות
שיקום צי נייד
סולר ודלק
הוצאות תחנה
הוצאות כלליות
הוצאות תפעול
שמירה ואבטחה
תצפיתנים וסיורים במפגשים
הוצאות בגין עבודות לגו"ח
יתרת רזרווה כללית לתקציב
ביטוח ונזקים
ליסינג
ליסינג (פ .שירות)
פרויקט הסעת חיילים
תוספות שונות
רווח/הפסד מפעילות שוטפת
הוצאות מימון
רווח/הפסד לאחר מימון

630,543
150,000
30,325
13,241

801,972
406,087
65,000
109,204
51,069
170,612
תהליכי גיבוש

-2,031,126
-788,834
-687,522
-101,312

-1,242,291
-198,771
-10,000
-55,000
-9,000
-437,891
-83,338
-45,885
-58,206
-105,000
-23,000
-6,000
-51,000
-39,910
-5,300
-5,300
-31,200
-77,490

-405,044
-7,593

-412,637
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פעילות הסעת נוסעים
מדד הדיוק לשנים 1021 - 1005
450

כמות רכבות בתפעול יומי
398

375

342

89.99%89.66%300
86.60%
85.23%

225

340

דיוק שעות שיא
338

89.19%
88.06%

דיוק כללי
346

338

96%
291

91.32%
89.92%
86.74%
85.27%

100%

288

88%
84.64%
82.63% 82.63%
80.41%

150

83.77%
82.50%

84%
80%

75
0

92%

1081

1088

1009

1080

1001

1006

1001

1004

76%

דיוק רכבות נוסעים לפי חודשים – 1021
ממוצע

אחוז דיוק

יעד הדיוק

אחוז
100%

96%
93.30%

92.85%

93.15%

92.49% 92.97%
91.22%

88.09%

91.86%

87.19% 86.69% 87.47%

92%

88%

84%

82.81%

80%
אוגוסט
ספטמבר חגי תשרי
דצמבר נובמבר אוקטובר

יולי

יוני

מאי אפריל פסח מרץ

פברואר ינואר
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אחוז דיוק רכבות נוסעים לפי יום בשבוע – 1021
אחוז דיוק 1081

אחוז דיוק 1088
100%

94.91%

96%

90.93%
88.18%

90.70% 91.25% 91.16%
89.90%
89.73% 88.98%

92%
86.03%

83.58%

82.17%
81.16%

88%
84%

79.65%

80%
76%

מוצ"ש

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון
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דיוק רכבות נוסעים לפי קו נסיעה –  1021מול 1022
1081
98.71%
97.97%

1088

96.80%
95.56%

95.10% 95.73%
94.65%
90.64%
89.58%
85.57%

100%
92.83%

90.19%
87.66%
81.69%
80.91%

92%
81.09%

84%
76%

68.66%
68%
60%
הוד
באר שבע -תל אביב -תל אביב-
ירושלים השרון-
לוד-
דימונה
יבנה
ראשונים
מערב

בנימינה-
אשקלון

מוצקין-
חיפה

נהרייה -הרצלייה -נהרייה-
חיפה-תל באר שבע חיפה-תל
אביב-באר
אביב-
שבע
מודיעין

פעילות הסעת נוסעים לשנת 1021

באלפים
נסיעות
הכנסה
פרמטרים תפעוליים
נוסע ק"מ
ימי תפעול
נסיעות ליום תפעול
מרחק נסיעה ממוצע
רכבות נוסעים רגילות
ממוצע נסיעות לרכבת
פרמטרים הכנסה
הכנסה ממוצעת לנסיעה
הכנסה ממוצעת לק"מ נסיעה

2012
40,510,747
596,031,681

2011
35,987,707
547,621,118

2,120,839,517
270.9
149,535.8
52.4
106,587
380

269.4
133,599.5
91,444
394

16.6%
-3.4%

15.2
0.3

-3.3%
-6.3%

14.7
0.3

%
12.6%
9%

0.6%
11.9%
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 .8בשנת  2012נרשמו כ-

 40.5מליון נסיעות ,גידול של  81.1%ביחס לשנת 1088

(לעומת גידול של  0.1בשנת )1088
 .1כמות הנסיעות היומית ( ממוצעת ) בשנת  ,889,434 :1081גידול של  88.9%ביחס
לשנת .1088
 .3ההכנסה מהסעת נוסעים לשנת  ,1081הסתכמה בכ 491 -מליון  ,₪גידול של  9%ביחס
לשנת .1088
 .8בשנת  1081הופעלו  801,416רכבות נוסעים ,גידול של  81.1%ביחס לשנת . 1088
 .4ממוצע הנסיעות לרכבת בשנת  1081עמד על  310נסיעות.

הסעת נוסעים לפי קווים מצטברת לשנים 1009-1021

קו שירות
אשקלון  -חיפה/נהריה
אשקלון  -ת"א
ת"א  -נתניה
ת"א  -חיפה
ת"א  -נהריה
חיפה  -נהריה
ת"א  -ירושלים
ירושלים  -חיפה/נהריה
ירושלים  -אשקלון
ראה"ע ת"א
ראה"ע אשדוד
ראה"ע חיפה/נהריה
ב"ש
ראשונים  -ת"א
ראשונים יתרת היעדים
מודיעין  -ת"א
מודיעין יתרת היעדים
דימונה-באר שבע
דימונה-יתרת היעדים
יבנה מערב
סה"כ נסיעות

2012
1,682,871
6,820,815
3,647,245
7,463,188
3,312,095
2,905,677
752,062
152,840
32,673
2,476,527
199,682
415,939
3,121,829
274,618
281,615
2,033,777
1,725,408
1,651
20,165
3,190,071
40,510,747

2011
1,624,641
6,669,074
3,421,229
7,128,774
3,494,641
2,892,581
495,044
103,643
20,825
2,392,988
184,864
391,000
2,193,501
392,002
320,392
2,075,997
1,612,110
762
11,044
562,595
35,987,707

שנתי
שינוי ב %
2011-2012
2009
2010
4% 1,497,205
1,418,812
2% 6,451,534
6,233,884
7% 3,404,163
3,453,629
5% 6,833,184
7,165,201
-5% 3,447,576
3,418,224
0% 2,622,519
2,663,922
52% 1,044,847
1,025,651
47%
177,187
165,256
57%
34,793
32,075
3% 2,805,061
2,653,801
8%
174,043
159,952
6%
397,202
371,517
42% 2,838,554
2,672,899
-30%
552,391
490,735
-12%
371,639
343,882
-2% 1,889,614
2,130,834
7% 1,362,443
1,458,219
117%
2,831
1,677
83%
19,123
16,901
467%
13% 35,925,911 35,877,073
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הסעת נוסעים לפי קווים שנים 1020-1021

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
אשקלון  -חיפה/נהריה

אשקלון  -ת"א

ת"א  -נתניה

ת"א  -חיפה

ת"א  -נהריה

חיפה  -נהריה

ת"א  -ירושלים

ירושלים  -חיפה/נהריה

ירושלים  -אשקלון

ראה"ע ת"א

ראה"ע אשדוד

ראה"ע חיפה/נהריה

ב"ש

ראשונים  -ת"א

ראשונים יתרת היעדים

מודיעין  -ת"א

מודיעין יתרת היעדים

דימונה-באר שבע

דימונה-יתרת היעדים

יבנה מערב

1080

1088

1081

התפלגות הנסיעה לפי קווים 1021
דימונה-יתרת היעדים,
אשקלון -
0%
חיפה/נהריה,
8%
אשקלון  -ת"א86% ,

ת"א  -נתניה9% ,

יבנה מערב1% ,
דימונה-באר שבע,
0%

מודיעין יתרת היעדים,
8%

מודיעין  -ת"א4% ,
ראשונים יתרת
היעדים8% ,
ב"ש1% ,
ראה"ע
חיפה/נהריה 8% ,ראשונים -
"0%א8% ,
ראה"ע אשדוד ,ת
ראה"ע ת"א1% ,

ת"א  -חיפה81% ,
חיפה -
ת"א  -נהריה 1% ,נהריה6% ,

ירושלים  -אשקלון,
0%
ירושלים -
חיפה/נהריה0% ,
ת"א  -ירושלים,
1%
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ח .שבועי
ח .חודשי
כרטיסיות
ה/ח

קו באר שבע
דימונה  -תחנות צפון

יבנה מזרח

ראשונים-ת"א

מודיעין מרכז-ת"א

כפר סבא  -ראה"ע …-

חיפה  -נהריה

אשקלון -רחובות  -ת''א

דימונה  -באר שבע

ת"א  -ירושלים

ת''א  -נהריה

ת''א  -חיפה

רשל"צ יתר התחנות

ראשונים-ראה"ע…-

ראשונים-ירושלים…-

ראה"ע  -חיפה  -נהריה

ראה"ע  -אשקלון

מודיעין מרכז…-

מודיעין מרכז…-

ירושלים -רחובות …-

ירושלים -חיפה  -נהריה

אשקלון -רחובות …-

0%
ת''א  -נתניה

התפלגות כרטיסים – אזרחים לפי קווים – שנתי 1021

120%

100%
80%

60%

40%

20%

מבוגר בודד

התפלגות כרטיסים – אזרחים – שנתי 1021

ח שבועי0% ,

ח .חודשי14% ,

בודד אזרח11% ,

כרטיסיות84% ,

בודד כ .בטחון89% ,

ה/ח81% ,
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סקירת עיקרי פעילות הרכבת לשנת 1023
עיקרי הפעילות לשנת :1023
•

המשך חיזוקה של רכבת ישראל כמוביל הלאומי.

•

מעבר לעידן דיגיטלי בשירות בדגש על הטמעת טכנולוגיות חדשות בחוויית השירות.

•

שיפור חווית הנסיעה ברכבת לעידוד שימוש בתחבורה הציבורית והגדלת כמות הנוסעים.

•

עמידה ביעדי הדיוק של רכבות הנוסעים ושיפורו.

•

המשך הטמעת מערכת כרטוס חכם ומערכת מידע לנוסע (.)PIS

•

מימוש תוכנית הפיתוח של החברה:
– פתיחת קו יבנה מערב אשקלון.
– הגדלת כמות הרכבות העוברות בת"א.
– פיתוח מתחמי אחזקה לקליטת ציוד חדש (רכבות).
– קידום החשמול והקו המהיר לירושלים.
– פתיחת תחנות חדשות.

•

העלאת רמת הבטיחות באמצעות תחזוקת הצי הנייד ,המסילה והמשך הטמעת תוכנית
לשינוי תרבות הבטיחות בחברה.

•

הגדלת הכנסות מהובלת מטענים ומפעילות מסחר.

•

המשך קליטת ציוד נייד חדש והעלאת כמות רכבות ביממה.

•

המשך פיתוח מתחמי אחזקה.

•

הקמה ומיצוב בית ספר להכשרת מקצועות הרכבת והפעלת שיתופי פעולה אקדמיים.

•

קידום הקו המהיר לירושלים בהתאם ללו"ז הפרויקט.

•

קידום פרויקט החשמול – הקמת מנהלת ,רכש נייד ,תפיסת הפעלה ואחזקה.

מידע עדכני ניתן לקבל באתר האינטרנט של רכבת ישראל www.rail.co.il
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מידע אודות יישום חוק חופש המידע ברכבת
הממונה על העמדת המידע לציבור ועל יישום החוק ברכבת ישראל:
עומר סלע – מנהל שירות לקוחות
אגף השירות
כתובת :תחנת תל אביב מרכז ע"ש סבידור ,ת.ד  81014ת"א 18810
פקס066-1318080 :

דוח יישום בקשות בשנת 1022
במהלך שנת  1081נתקבלו  81בקשות במסגרת יישום החוק.


בקשות שנענו במלואן 88 :בקשות

בקשה אחת נענתה בשלילה מכוח סעיף  )8(1לחוק חופש המידע.
** 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 .באם לא התקבל שיק הנושא את תשלום
האגרה ,תישלח לפונה בקשה לתשלום האגרה ועם קבלתה יחל הטיפול בבקשה.



לא יימסר כל חומר מטעם הממונה טרם קבלת תשלום האגרה.



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



ניתן לברר לפני התשלום האם הפניה מחויבת באגרה במסגרת פניה לפניות הציבור של
הרכבת גם 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 :
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מידע אודות יישום חוק חופש המידע ברכבת
מנהלת אגף השירות – רכבת ישראל
גב' טל ארד
כתובת :תחנת תל אביב מרכז ע"ש סבידור ,ת.ד  81014ת"א 18810
פקס066-131880 :
מנהל שירות לקוחות – רכבת ישראל
מר עומר סלע
כתובת :תחנת תל אביב מרכז ע"ש סבידור ,ת.ד  81014ת"א 18810
פקס066-1318080 :
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בעלי תפקידים ברכבת ישראל

מנהל כללי – בעז צפריר
מבקר החברה  -רחלי בן משה (שמואל זומר סיים תפקידו ביום )84.6.1081
יועץ משפטי – ירון זפט
מזכירת החברה – אלישבע לפידות (שריאל גון סיים תפקידו ביום )38.81.1081
דוברת החברה – לירן גורדון
סמנכ"ל פיתוח ומשנה למנכ"ל – ירון רביד
סמנכ"ל משאבי אנוש ולוגיסטיקה – ירון הדרי
סמנכ"ל כלכלה וכספים– קרן אצלאן (לליב ברעם אלקיים סיים תפקידו ביום )38.1.1081
סמנכ"ל בטיחות ,ביטחון ואיכות וסביבה – אודי קפלנסקי (עמוס גלרט סיים תפקידו ביום
)30.8.1081
סמנכ"ל מטענים –ניצן שריג (יוסף דדון סיים תפקידו ביום )8.4.1081
סמנכ"ל נוסעים – שלי (שלום) אוחובסקי (משה אמסלם סיים תפקידו ביום )11.80.1081
סמנכ"ל נייד – בני לביא (סמי כהן סיים תפקידו ביום )8.8.1081
סמנכ"ל תשתיות –שלומי איתן
סמנכ"ל פיתוח עסקי – ניר רז
מנהל אגף הפעלה – אבי אלמליח
מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע – יהושע פורמן
מנהלת אגף שיווק – אתי פינקלשטיין
מנהלת אגף השירות – טל ארד
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