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 תקופהלדירקטוריון חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 
)להלן:  0293-"לתשה(, ומיידיים תקופתייםבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות  )להלן: "תקופת הדוח"( 9302 יוניב 03יום ב שהסתיימה

 דוחות" )להלן: "חוזר 9-5-9300ת חוזרי רשות החברות הממשלתיות, ובהם חוזר "דוחות כספיים ורא"תקנות ניירות ערך"( ולהו
  "(. כספיים

 )להלן: "הדוח התקופתי"(. 9308הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח הדוח התקופתי של החברה לשנת 

 

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .א

 העסקית וסביבתו התאגיד .0

 כללי (ב)

ת חוק החברות והיא ופעילותה כפופים בין היתר להורא ולפיכךממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל,  חברההחברה הינה  
, הובלת מטענים, םבהסעת נוסעי הינו החברה של עיסוקה"(. עיקר הממשלתיות החברות חוק)להלן: " 5791-תשל"הההממשלתיות, 

 .נלווים נייד ציוד מערכות ושל בישראל רכבת מסילות תשתית של ותחזוקה ניהול, פיתוח וכן

"( לחברה "ררנמרשות הנמלים והרכבות )להלן: " החברהשל  ההחליטה ממשלת ישראל לפעול להעברת פעילות ,5771בחודש יולי  
 ת חוק החברות הממשלתיות. וממשלתית שתוקם בכפוף להורא

ונרשמה בישראל כחברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל, על אף שטרם החלה לפעול. בחודש  התאגדה החברה ,5771בחודש ינואר  
"ר מרנ, הופרדה פעילותה של הרכבת 3003-(, התשס"ג55, עם כניסתו לתוקף של חוק רשות הנמלים והרכבות )תיקון מספר 3002 יולי

 והחברה החלה לפעול.

)להלן:  החברה של מלאה בבעלות הקמתן, אשר תהיינה במועד תת בהקמת שתי חברו על ממשלה החלטת התקבלה 3053 בשנת 
 הבנות, חברות אישור הדוחות הכספייםנכון למועד . 3052ביולי  51התאגדו ונרשמו בישראל ביום  הבת"(. חברות תנוהב חברות"

 פיתוח וחברת, 3051באוקטובר  5בע"מ החלה פעילותה ביום  מטעניםרכבת ישראל  תכאשר חבר, החברה ידי על במלואן מוחזקות
 .3059 בינואר 5יום ב פעילותה את החלה"מ בע ישראל רכבת מתחמי

, : "ההסכם החדש"(להלן) 3051בפברואר  31כפי שתוקן ביום נחתם הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל  ,3052ביוני  59 ביום 
, 3051 ץבמר 51אגרות החוב לציבור ביום  הנפקתבהתאם להסכם זה, לאור  .3051 בדצמבר 25ליום  ועד 3052בינואר  5 יוםבתוקף מ

 בפרק ג' לדוח התקופתי. (5.2)(5)ג()30 באור גם ראה. 3030 שנת סוףוארך ההסכם עד ה

 הממשלתיות החברות רשות להוראות בהתאם הנדרש מידע (ג)

  :ואסטרטגיה יעדים

 .התקופתי לדוח' אבפרק  31 סעיף ראה, החברה של והאסטרטגיה היעדים בדבר לפרטים

 :החברה של העיקריים הפיננסיים יעדיה

 .התקופתי לדוח בפרק א' 31 סעיף ראה, החברה של הפיננסיים היעדים בדבר לפרטים

 החברה של פעילותה תחומי (ד)

 לפרטים) תחומי פעילות עיקריים, המדווחים כמגזרים עסקיים ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה בארבעהפועלת  החברה 
 לדוחות הכספיים(. 1ראה באור 

והפעלת רשת מסילות הברזל בישראל ואספקת שירותי תחבורה ציבורית ברכבת באמצעות רשת מסילות  ה, תחזוקניהול - נוסעים הסעת
 ברזל ארצית. 

 .הארצית הברזל מסילות רשתשירותי הובלת מטענים לגורמים שונים הפועלים במדינת ישראל באמצעות  אספקת - מטענים הובלת
הסכם המקרקעין עם המדינה,  תיקוןמפתחת שירותי מסחר ושירותים נלווים לנוסע בתחנות בהיקפים מוגבלים. בהתאם ל החברה - סחר

 בהיקפים נרחבים בכל מתחמי הרכבת. במקרקעין המאפשרים לה פיתוח עתידי חכירה זכויותבעלת  הינה החברה
 .שלה והמפורטות תוהמאושר הפיתוחבהתאם לתוכניות  "פ מדיניות הממשלהע, פיתוח ומימוש פרויקטים תכנון - פיתוח

 
וגובה תשלום  שלישיים צדדים לטובת ותחזוקה תשתית מבצעתהחברה . שולית נוספת הינה פעילות מתן שירותים לגורמי חוץ פעילות

 .אחרות פעילויות תחת מדווחתו דיווח בר פעילות מגזר לכדי עולה אינה . פעילות זובגין עבודות אלו
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 הכספי המצב .9

 
 החברה:  מאזן סעיפי מתוך הנתונים להלן

  שוטפים נכסים (א)

 

 סעיף

              ליום
    יוניב 03

9302 

            ליום
בדצמבר  00

9308 
 סך השינוי

 הסברי החברה לשינויים

 % -ב באלפי ש"ח באלפי ש''ח

מזומנים ושווי 
 מזומנים

521,211 559,119 20,101  31%  

  (52%) (125) 2,071 2,111 השקעות לזמן קצר

 -  39,213 - 39,213 קרן שמורה

 -הגידול נובע כתוצאה ממיון סך של כ
מיליוני ש"ח מהקרן השמורה לזמן  39

ארוך להשקעות לזמן קצר לטובת 
 רעון אג"ח בזמן הקצר.יפ

  (1%) (1,222) 530,031 552,112 לקוחות

 (57%) (310,220) *5,222,979 5,072,219 ממשלת ישראל
קבלת הקיטון נובע בעיקרו עקב 

לטובת  מענקים ממשלתיים בתקופה
 השקעה בפעילות הפיתוח.

 (35%) (11,027) 251,110 321,155 חייבים ויתרות חובה

מיליוני ש"ח  11 -הקיטון בסך של כ
קדונות ינובע בעיקר משימוש בפ

למימון השקעות בפעילות פיתוח 
מיליוני ש"ח, בקיזוז  527 -בסך של כ

 97 -גידול ביתרת מוסדות בסך של כ
 מיליוני ש"ח.

  3%  250 52,110 52,790 מלאי

סה"כ נכסים 
 שוטפים

0,0,2,320 0,205,820 (900,830) (0,%)   

 

 

 ית במספרי השוואהתתיקון למפרע של טעות לא מהו* 
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 שוטפים לא נכסים (ב)
 

 סעיף

            ליום
 יוניב 03

9302 

            ליום 
בדצמבר  00

9308 
 סך השינוי

 הסברי החברה לשינויים

 % -ב באלפי ש"ח באלפי ש"ח

חייבים ויתרות חובה 
 לזמן ארוך

29,977 21,510 5,157  2%  

 (500%) (71,737) 71,737 - ממשלת ישראל )אג"ח(

מיליוני  79 -הקיטון בסך של כ
נובע ממיון נכס לקבל ש"ח 

מהמדינה בגין אג"ח לזמן הקצר 
)יתרת ההתחייבויות בגין אג"ח 
לזמן ארוך תפרע מתוך הקרן 
השמורה כמפורט באישור 

 ההנפקה(.

 (52%) (35,933) 512,951 525,772 קרן שמורה

 31עיקר הקיטון נובע בשל מיון 
מיליוני ש"ח לזמן הקצר לטובת 
פירעון אג"ח בקיזוז שערוך 

 והכנסות ריבית בתקופה.

השקעות בנכסים 
 פיננסיים

29,121 29,139 7  -  

  2% 5,000 21,000 29,000 נכסי מסים נדחים

סה"כ נכסים לא 
 שוטפים

9,,,098 003,050 (000,390) (23%)  

 5ראה הערה  5% 310,032 30,150,250 30,110,222 רכוש קבוע מופעל, נטו

 3ראה הערה  1%  390,522 1,729,025 1,309,591 רכוש קבוע בהקמה

נכסים בלתי מוחשיים, 
 נטו

375,123 317,222 3,507  5% 
 2ראה הערה 

   - 527,215 90,,92,000 92,959,899 סה"כ נכסים
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 :מ בעיקר נובע ח"ש מיליוני 310 -כ של בסך גידול - נטו, מופעל קבוע רכוש -0 הערה

מיליוני ש"ח. )הוצאות הפחת בספרים מוצגות נטו ממענקים ממשלתיים  102 - כ של בסך והפחתות פחת הוצאות ●
 מיליוני ש"ח(. 32  -ומהפחתת הפרשה לירידת ערך נכסים ומסתכמות לסל של כ 

מיליוני ש"ח בגין פריטי רכוש קבוע אשר הופעלו לראשונה בתקופת הדוח שעיקרם מפורט  912 -בקיזוז גידול בסך של כ  ●
 להלן :

 קווים )בעיקר הקו המהיר לירושלים(. בפרויקטיםמיליוני ש"ח  השקעה  371 - כ 

 (וקטרים קרונות, חשמלי נייד רכש)בעיקר  נייד ציוד"ח   ש מיליוני 307 - כ 

 

 טרמינל, יואב - מלאכי קרית תחנת, נבון יצחק תחנת) וציוד ומתחמים תחנות בגין ח"ש מיליוני 550 - כ
, בתיה מזכרת תחנת, בלוד הרכבת הנהלת בית מתחם, ש"ב מתחם 10 גשר, סבידור תחנת מודעי גשר חדש

 . (ועוד צפע מסוף

 ותשתיות בפרויקטיםמיליוני ש"ח בגין השקעה  11 - כ 

מיליוני ש"ח בגין נכס זכות שימוש לחכירת רכבי ליסינג ומבנה תפעולי, זאת בהתאם לתקן  13  -כ של סך, בנוסף● 
 .3057בינואר,  5בגין חכירות, אשר יושם לראשונה החל מיום  IFRS 51חשבונאות בינלאומי 

  
 

 :מ בעיקר נובע ח"ש מיליוני 390 -כ של בסך גידול  - רכוש קבוע בהקמה -9 הערה

   שעיקרם חדשים בפרויקטים השקעות בגין ח"ש מיליוני 131  -כ של בסך גידול : 

              לוד תחנת מתחם', א שלב לוד מתחם', א שלב אשקלון מתחם, ש"ב מתחם)  ומתחמים תחנות ח"ש מיליוני 519  -כ ,
 תחנות ושיפוץ שדרוג, חכם כרטוס עמדות, יואב - מלאכי קרית תחנת, נשר תפעולית תחנה', ב שלב קישון מתחם

 (ועוד קיימות

             מודיעין קשת, החוף קו רעננה, לירושלים המהיר הקו לרבות, קוויים בפרויקטים השקעה ח"ש מיליוני 510  -כ ,
 .ועוד ראשונים דיין משה 225 מסילת, מזרחית מסילה

            (חשמלי נייד ציוד בעיקר) נייד ציוד רכש ח"ש מיליוני 522  -כ 

             ו לאלקטרוני חשמלי איתות החלפת פרוייקטי לרבות, בתשתיות השקעה ח"ש מיליוני 12  -כ- ERTMS, לב גשר 
 .ועוד קיימות תשתיות שיקום, מפלסיות הפרדות, המפרץ

             החשמול פרויקט בגין ח"ש מיליוני 15 -כ. 

   (.ועוד תחנות שדרוג, נייד ציוד בעיקר) מופעל קבוע לרכוש והעברתו הפעלתו עקב בהקמה ברכוש 211  -כ של בסך קיטון 

 

 תוכנה רכש) רכישות ח"ש מיליוני 55.1-כ של מסך נובע ח"ש מיליוני 3.5 בסך גידול -מוחשיים בלתי נכסים -0 הערה
 .ח"ש מיליוני"7.1"-כ של בסך הפחתות ובקיזוז( ופיתוחים
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 9302השבת ערך נכסים במהלך רבעון ראשון 

 
, החברה ביצעה עדכון בתחזיות שלה בין היתר בשל חתימת נציגי הממשלה )ראה 3057הרבעון הראשון לשנת במהלך 
(( על התיקון להסכם ההפעלה  והפיתוח בנוגע לגובה הסובסידיה השנתית של פעילות הובלת המטענים וכן 3)7בביאור 

התקיימו סימנים המצביעים  כתוצאה מהעדכוןעדכון התחזיות למועדי סיום מתוכנן לקווי שירות החשמול לתל אביב. 
לצורך כך בוצעה בחינה של אומדן סכום בר ההשבה על ידי  .על הצורך לאמוד מחדש את הסכום בר ההשבה של החברה

 מעריך שווי בלתי תלוי. 

 ההשבה: בר להלן פירוט ההנחות המרכזיות ששימשו בבסיס אומדן הסכום

 בהתאם ליתרת אורך החיים הממוצעת של נכסי התשתית, המהווים את נכס  שנים, 31 -אורך חיי התחזית נאמד בכ
   הליבה של החברה.

  ( מבוססת על התכנית העסקית הרב שנתית ועל תכנית פיתוח 3030תחזית תזרים המזומנים המפורטת )עד לשנת
 מאושרת. 

 התחזית תחת ההנחה כי  הכנסות החברה מסובסידיה שוטפת חושבו על פי עקרונות ההסכם החדש לאורך כל חיי
 עקרונות אלו ייכללו גם בהסכמי הסובסידיה שייחתמו בעתיד.

 :חשוב הכנסות מדמי הפעלה שוטפים נחלקו לשני תרחישים 

. בתרחיש זה הונח כי שיעור הרווח 3030שנים על ידי החברה בשנת  1תרחיש בו יגויס אג"ח בעל אורך חיים של  .5
מההכנסות,  3%, הונח כי הרווחיות הנורמטיבית תשוב להיות 3031שנת . לאחר 3031עד שנת  2%הבסיסי יהיה 

בדומה למצב ערב גיוס האג"ח בהסכם הסובסידיה )הונח כי לטווח הארוך בממוצע, הרווחיות תתכנס לרמה של 
  , ללא תלות בקיומו של גיוס אג"ח נוסף(.3%

ד הערכת השווי. בתרחיש זה הונח כי הרווחיות תרחיש בו לא יבוצע גיוס אג"ח נוסף מעבר לאג"ח הקיים נכון למוע .3
 מההכנסות. 3%ועד תום תקופת התחזית תעמוד על  3035הנורמטיבית החל משנת 

 .90%לעיל הינה  5בהתאם להנהלת החברה, ההסתברות לתרחיש 

  הינו שיעור המינוף הנורמטיבי הרלוונטי לחברה בהתאם למגבלות נטילת האשראי החלות עליה מתוקף ההסכם החדש
0%. 

 וחושב כממוצע משוקלל של שיעורי ההיוון שנאמדו עבור כל תחום פעילות 1% -היוון משוקלל )לאחר מס( שיעור. 

  נאמד בהתאם לגידול החזוי  3030שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר הנוסעים ומגזר המסחר לאחר שנת
. 3032בנסועה מהפרויקטים הקיימים למועד הערכת השווי, עד להגעת כמות הנוסעים לקיבולת המקסימלית בשנת 

 א תצמחנה. הונח כי ההכנסות העצמיות של מגזרים אלה ל 3031בעקבות זאת, החל משנת 

  עד להגעת כמות הטון לק"מ 2.2%-נאמד בכ 3030שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר המטענים לאחר שנת ,
הונח כי ההכנסות העצמיות של מגזר המטענים לא  3022. בעקבות זאת, החל משנת 3023לקיבולת המקסימלית בשנת 

 תצמחנה. 

 52% -כ בהערכה שנקבע השווי מסך הגרט ערך אחוז. 

 .סכום בר השבה נקבע לפי שווי שימוש 

 

מיליוני ש"ח,  32שווי השימוש עולה על הערך בספרים, לכן רשמה החברה השבת ערך נכסים בסך של ביצוע העבודה, נכון ליום 
והפסד, השינוי בהפרשה לירידת ערך נכסים נזקף לסעיף הכנסות )הוצאות( אחרות בדוח על הרווח המתייחס לפריט רכוש קבוע. 

 .3057 במרס, 25הדוח הכספי ביניים ליום  במסגרת
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 שוטפות התחייבויות (ג)
 

 סעיף

            ליום
 יוניב 03

9302 

              ליום
בדצמבר  00

9308 
 סך השינוי

 הסברי החברה לשינויים

 % -ב באלפי ש"ח באלפי ש"ח

התחייבויות לספקים 
 ונותני שירותים

911,179 721,112 (591,711) (57%) 
מיליוני  597 -הקיטון בסך של כ

ש"ח נובע בעיקר בשל תשלומים 
 לספקי פיתוח.

  (2%) (1,919) 335,999 351,030 זכאים ויתרות זכות

 17%  91,732 11,220 512,312 ממשלת ישראל
מיליוני ש"ח  99 -הגידול בסך של כ

נובע מקבלת הלוואה מהמדינה 
 למימון ההון החוזר.

 (22%) (351,317) 272,111 391,177 הפרשות
מיליוני  359 -בסך של כ קיטוןה

תשלומים עקב בעיקר ש"ח נובע 
 בגין תביעות משפטיות.

  - 5,331 321,707 310,522 אגרות חוב

התחייבות מסים 
  (13%) (51) 25 51 שוטפים

התחייבות בגין חכירה 
 לזמן קצר

30,315 - 30,315  -  

סה"כ התחייבויות 
 שוטפות

0,085,093 0,289,908 (039,528) (05%)   
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 שוטפות לא התחייבויות (ד)

 

 סעיף

           ליום
 יוניב  03

9302 

              ליום
בדצמבר  00

9308 
 סך השינוי

 הסברי החברה לשינויים

 % -ב באלפי ש"ח באלפי ש"ח

 (10%) (532,799) 327,357 531,323 אגרות חוב
מיליוני  532 -הקיטון בסך של כ
קרן אג"ח  ןש"ח נובע מפירעו

 .בתקופה

 50%  53,129 532,971 521,223 לעובדים הטבות

מיליוני ש"ח נובע  52הגידול בסך 
בעיקרו מגידול בהתחייבות 
האקטוארית בגין פדיון מחלה בסך 

ש"ח בשל ירידה מיליוני  50 -של כ
 .בריבית היוון

הכנסה נדחית בגין 
 מענקים ממשלתיים

31,102,123 31,717,571* 151,221  3%  

התחייבות בגין חכירה 
 -  23,192 - 23,192 לזמן ארוך

היתרה מתייחסת להתחייבויות 
בגין חכירת רכבי ליסינג ומבנים 
אשר נוצרה בשל יישום לראשונה 

 .IFRS 16של תקן חכירות 

סה"כ התחייבויות לא 
 שוטפות

90,928,233 90,009,903 ,00,023  9%   

 
 

 ית במספרי השוואהתתיקון למפרע של טעות לא מהו* 

 
 
 

 עצמי הון)ה( 
 

 סעיף

                 ליום
        יוניב 03

9302 

              ליום
בדצמבר  00

9308 
הסברי החברה  סך השינוי

 לשינויים

 % -ב באלפי ש"ח באלפי ש"ח

  - - 2,000,000 2,000,000 הון מניות

  - - 592,930 592,930 קרן הון

  - 1,217 (3,255,399) (3,201,751) יתרת הפסד

  5% 5,052 0,,,900 908,839 סה"כ הון עצמי

  - 50,,002 90,,92,000 92,959,899 סה"כ התחייבויות והון
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  העסקית הפעילות וצאותת .0

 :העסקיות התוצאות אודות נתונים תמצית להלן

 

 
  חודשים שישהתקופה של ל

 ,יוניב 03 ביוםה שהסתיימ
 )באלפי ש"ח(

 

 השינוי סך

 )באלפי ש"ח(
 9302 9308 

 33,522 5,322,712 5,319,071 סה"כ הכנסות:*

 31,511 5,510,121 5,301,002 ההכנסות עלות"כ סה

 (0,399) 000,,0 ,00,32 למיוג רווח

 (3,272) 1,111 2,512 הוצאות מכירה ושיווק

 991 93,107 92,119 הוצאות הנהלה וכלליות

 (33,171) (5,525) (32,139) נטו ,אחרות (הכנסותהוצאות )

 90,023 (00,993) 8,093 תפעולי)הפסד(  רווח

 1,512 3,792 7,539 מימון הכנסות

 (1,217) 7,103 2,022 מימון הוצאות

 300,,0 (02,9,2) ,90,,0 לפני מסים)הפסד( רווח 

מסים על הוצאות )הכנסות( 
 (710) 59 (722) הכנסה

 290,,0 (02,900) 05,939 נקי)הפסד(  רווח

 בגין אקטוארי רווח )הפסד(
 מוגדרת להטבה תכניות

(7,121) 1,399 (51,531) 

 00,8,8 (82,,00) 5,052 כולל)הפסד(  רווח"כ סה

  .הכספיים לדוחות 1באור לפרטים אודות מגזרי הפעילות של החברה ראה 

 פירוט – הכנסות"כ סה* 

 

  
  חודשים שישהתקופה של ל

 יוניב 03 ביוםה שהסתיימ
 )באלפי ש"ח(

 

 השינוי  סך

 "ח(ש)באלפי 

 
 9302 9308 

 (55,127) 271,122 212,111 מחיצוניים הכנסות

 22,712 921,220 913,252 מדמי הפעלה הכנסות

 ,99,00 ,20,,,0,9 0,909,328 הכנסות"כ סה
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 באורים לטבלת תוצאות הפעילות העסקית:

 חודשים שישה של לתקופה( ערך השבתמ רווח בעיקר) אחרות תפעוליות( הוצאות) הכנסות לפני התפעולי ההפסד      
 מיליוני 52 -כ לש בסך תפעולי הפסד לעומת ח"ש מיליוני 51 -כ של בסך מסתכם 3057, ביוני 20 ביום שהסתיימו

 .3051, ביוני 20 ליום ח"ש

 ביחס החברה של התפעול בהוצאות לייהע עקב 3057 לשנת הראשון מהרבעוןבעיקרה  נובעת ברווחיות הירידה
 בתנועת משיבושים כתוצאה היתר בין המטענים מגזר בתוצאות מתמשכת מהרעהו אשתקד המקבילה לתקופה
 .להובלה בביקוש וירידה התקופה במהלך שביתות עקב הרכבות

, וכן, החברה של הפעילות תוצאות את לשפר שמטרתה ההתייעלות תוכנית ביישום החלה החברה הדוח בתקופת
 אישר, 3057 במאי 51 ביוםבנוסף,  .ביחס לגידול בפעילות בין התקופות החברה של התפעול בעלויות לחסכון הביאה

 מטענים הובלת פעילות של השנתית הסובסידיה לגובה בנוגע והפיתוח ההפעלה להסכם תוספת החברה דירקטוריון
 )ג( בדוחות הכספיים המאוחדים(.5)ראה ביאור  3057-3030 לשנים

 

 שהסתיימו החודשים 0 לעומת 2930 ,יוניב 03 ביום שהסתיימו החודשים 0 -ב שחלו העיקריים השינויים להלן
 : 8930 ,יוניב 03 ביום

"ח ש מיליוני 213 -כלסך של   הסתכמו ,3057 יוניב 20 ביום המסתיימים החודשים ששתלמהסעת נוסעים  ההכנסות (א)
 ששתבכמות הנסיעות . 2% -של כ קיטון, אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליוני 292 -בסך של כ הכנסות לעומת

מיליוני נסיעות בתקופה מקבילה  22.2 -נסיעות לעומת כ מיליוני 22.5 -לכ הסתכמה 3057 לשנת חודשים הראשוניםה
 .3% -כ של גידולאשתקד, 

 מקופות שנרכשו הכרטיסים את משקפות ההכנסות, 3051 בינואר 5 ביום בתעריפים הרפורמה תחילת עם כי לציין יש
 באמצעי הכרטיסים את רכשו אשר אלו לרבות, הלקוחות כלל נסיעות את משקפת הנסיעות כמותבעוד ש, הרכבת

 .לרפורמה ששותפים, אחרים תחבורה

"ח לעומת ש מיליוני 913 -כשל  לסךהסתכמו  ,3057 יוניב 20החודשים שהסתיימו ביום  ששתל דמי הפעלהמ הכנסות (ב)
 1 -ההכנסות בתקופה כוללות סך של כ .2% -כ של גידול, אשתקד המקבילה בתקופהש"ח  מיליוני 921 -סך של כ

בדוחות  1.2)ראה גם ביאור  בתחום המטענים רכבת ישראל ח והפעלתפיתומסגרת למיליוני ש"ח בגין תוספת להסכם 
 הכספיים המאוחדים(.

יליוני ש"ח מ 70 -כשל  לסךהסתכמו  ,3057 ,יוניב 20החודשים שהסתיימו ביום  ששתלמהובלת מטענים  הכנסות (ג)
לשנת  החודשים ששתב. 5% -של כ קיטון, אשתקד המקבילה תקופהש"ח ב מיליוני 75 -לעומת הכנסות בסך של כ

בכמות  1% -של כ קיטון, אשתקד המקבילה בתקופה וןטמיליוני  2.2טון לעומת  מיליוני 2.3הובילה  החברה 3057
 כתוצאה משיבושים בתנועת הרכבות עקב שביתות במהלך התקופה.בביקוש להובלה וזאת עקב ירידה  המובלת

 מיליוני 22 -כ של לסך הסתכמו ,3057 יוניב 20 ביום שהסתיימו החודשים ששתלחוץ  וגורמישכירות  מדמי הכנסות (ד)
 .2% -כ של גידול, אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליוני 23 -של כ הכנסות לעומת חש"

 5,301 -כהסתכמו לסך של  ,3057 ,יוניב 20החודשים שהסתיימו ביום ששת להמכירות העבודות והשירותים  עלות (ה)
מיליוני  32 -של כ בסךזה  , גידולמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 5,515 -ש"ח בהשוואה לסך של כ מיליוני

 :מבעיקר בע ונ, 3% -ש"ח, המהווה כ

 ר בעיקר בשל תוספות שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים השכ וצאותבה"ח שמיליוני  51 -של כ בסך גידול
וכן עליה בשכר המינימום  3051( בדוח התקופתי, אשר ניתנו במהלך החציון השני לשנת 50)ג()30כמפורט בביאור 

 ותוספת עובדים חדשים.

 הנובע כתוצאה מגידול 9% -מיליוני ש"ח בהוצאות תפעול ואחזקה המהווה גידול של כ 1 -גידול בסך של כ ,
 בפעילות החברה. 

ש"ח  מיליוני 92 -כהסתכמו לסך של  ,3057 ,יוניב 20החודשים שהסתיימו ביום  ששתל הוצאות הנהלה וכלליות (ו)
 .5% -, כש"חמיליוני  5 -של כ בסך גידול, מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 92 -בהשוואה לסך של כ

לעומת ש"ח,  מיליוני 2 -כהסתכמו לסך של  ,3057 ,יוניב 20 ביום שהסתיימו החודשים ששתלמכירה ושיווק  הוצאות (ז)
 כתוצאה מקיטון בעלויות פרסום., 10% -כשל  קיטון, מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 1 -סך של כ

 

מיליוני ש"ח לעומת  32-של כהסתכמו לסך , 3057, יוניב 20החודשים שהסתיימו ביום  ששתל ת אחרות, נטוהכנסו (ח)
בע בעיקר מקיטון בהפרשה לירידת ערך נכסים נוהכנסות אחרות, נטו בתקופה מקבילה אשתקד, מיליון ש"ח  5

 מיליוני ש"ח. 32 -בעקבות עדכון השבת ערך נכסים שנרשם בתקופת הדוח בסך של כ
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מיליוני ש"ח בהשוואה  1 -כ של לסך הסתכמו ,3057 ,יוניב 20ביום  שהסתיימוהחודשים  ששתלמימון, נטו  הכנסות (ט)
עיקר הגידול נובע מרישום הפרשי שער מימון, נטו בתקופה מקבילה אשתקד,  וצאותמיליוני ש"ח ה 1.1 -סך של כל

 .בפעילות הפיתוח ובפעילות השוטפת על תשלומים במט"ח בגין ספקי חו"ל

 :לתקופה של שלושה חודשים העסקיות התוצאות אודות נתונים תמצית להלן

 

 
  תקופה של שלושה חודשיםל

 יוניב 03 ביוםה שהסתיימ
 )באלפי ש"ח(

 
 השינוי סך

 )באלפי ש"ח(

 9302 9308 

 57,571 122,217 112,112 סה"כ הכנסות*

 1,212 101,017 152,123 ההכנסות עלות"כ סה

 03,9,9 98,033  02,3,9 למיוג רווח

 (5,313) 3,131 5,111 הוצאות מכירה ושיווק

 (2,230) 21,172 22,392 הוצאות הנהלה וכלליות

 313 (111) (201) נטו ,אחרות כנסותה

 05,3,9 (00,,03) 032,, תפעולי (הפסדרווח )

 (211) 3,273 3,509 מימון הכנסות

 (331) 5,312 5,017 מימון הוצאות

 889,,0 (2,995) 5,059 לפני מסים (הפסדרווח )

 (0) 1 3 מסים על הכנסה

 52,111 (2,900) 5,055 נקי (הפסדרווח )

 בגין אקטוארי הפסד )רווח(
 52,713 (1,399) 1,191 מוגדרת להטבה תכניות

 200 (250) (93) כולל הפסד"כ סה

 
  .הכספיים לדוחות 1לפרטים אודות מגזרי הפעילות של החברה ראה באור 

 פירוט – הכנסות"כ סה* 

 
  תקופה של שלושה חודשיםל

 יוניב 03 ביוםה שהסתיימ
 )באלפי ש"ח(

 
 השינוי  סך

 "ח(ש)באלפי 
 

 9302 9308 

 (5,219) 321,150 329,212 מחיצוניים הכנסות

 30,113 211,197 201,325 מדמי הפעלה הכנסות

 02,025 082,,00 ,050,58 הכנסות"כ סה
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 באורים לטבלת תוצאות הפעילות העסקית:

חודשים  שלושההתפעולי לפני הכנסות )הוצאות( תפעוליות אחרות )בעיקר רווח מהשבת ערך( לתקופה של  רווחה
מיליוני  55.5 -ל כמיליוני ש"ח לעומת הפסד תפעולי בסך ש 5.2 -בסך של כמסתכם  3057ביוני,  20שהסתיימו ביום 

 בתקופה מקבילה אשתקד.ש"ח 

 בהכנסות מעלייה כתוצאה הינה אשתקד המקבילה התקופה מול"ח שמיליוני  52 -ברווחיות בסך של כ העלייה
 .ההתייעלות תכנית מיישום כתוצאה ישירות בהוצאות מעלייה חלקי באופן שקוזזו ושירותים ממכירות

 

, וכן, החברה של הפעילות תוצאות את לשפר שמטרתה ההתייעלות תוכנית ביישום החלה החברה הדוח בתקופת
 להסכם תוספת החברה דירקטוריון אישר, 3057 במאי 51 ביוםבנוסף,  .החברה של התפעול בעלויות לחסכון הביאה

ג( )5)ראה ביאור  3057-3030 לשנים מטענים הובלת פעילות של השנתית הסובסידיה לגובה בנוגע והפיתוח ההפעלה
 בדוחות הכספיים המאוחדים(.

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד: 2930של שנת שני ברבעון ה שחלו העיקריים השינויים להלן

 519 -לעומת סך של כ"ח ש מיליוני 513 -כלסך של   הסתכמו 3057של שנת  ניהשברבעון מהסעת נוסעים  ההכנסות (א)
 מיליוני 51.1 -לכ הסתכמה בתקופת הדוח, כמות הנסיעות 2% -, קיטון של כאשתקד המקבילה בתקופהש"ח  מיליוני

 .מקבילה אשתקדהמיליוני נסיעות בתקופה  51.9 -נסיעות לעומת כ

 

 שנרכשו הכרטיסים את משקפות ההכנסות, 3051 בינואר 5 ביום בתעריפים הרפורמה תחילת עם כי לציין יש
 הכרטיסים את רכשו אשר אלו לרבות, הלקוחות כלל נסיעות את משקפת הנסיעות כמותבעוד ש, הרכבת מקופות
 .לרפורמה ששותפים, אחרים תחבורה באמצעי

 211 -"ח לעומת סך של כש מיליוני 201 -כשל  לסךהסתכמו  3057של שנת  שניברבעון ה דמי הפעלהמ הכנסות (ב)
בגין מיליוני ש"ח  1 -ההכנסות בתקופה כוללות סך של כ .1% -גידול של כ ,אשתקד המקבילה בתקופהש"ח  מיליוני

בדוחות הכספיים  1.2)ראה גם ביאור  בתחום המטענים ישראל תוספת להסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת
 המאוחדים(.

מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך של  21 -כשל  לסךהסתכמו  3057של שנת  השניברבעון מהובלת מטענים  הכנסות (ג)
 3.3, החברה הובילה 3057לשנת  נישברבעון ה, 9% -של כ גידול, אשתקד המקבילה תקופהמיליוני ש"ח ב 21 -כ

של מכולות, אשפה עקב עלייה במחירי ההובלה בהכנסות נבעה עלייה ה, מקבילה אשתקד לתקופה בדומהמיליון טון 
 וחול על אף שהכמות המובלת של מכולות ירדה לעומת רבעון מקביל.

בדומה להכנסות  חש" מיליוני 59 -כ של לסך הסתכמו 3057של שנת השני ברבעון חוץ  וגורמישכירות  מדמי הכנסות (ד)
 .אשתקד המקבילה בתקופה

ש"ח בהשוואה  מיליוני 152 -כהסתכמו לסך של  3057של שנת  השניברבעון המכירות העבודות והשירותים  עלות (ה)
 :מבעיקר בע ונ, 5% -ש"ח, כמיליוני  1 -של כ בסך גידולמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  101 -לסך של כ

 

 בשל תוספות שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים כמפורט בהוצאות שכר בעיקר מיליוני ש"ח  9 -גידול בסך של כ
וכן עליה בשכר המינימום ותוספת  3051( בדוח התקופתי, אשר ניתנו במהלך החציון השני לשנת 50)ג()30בביאור 

 עובדים חדשים.

 תפעול ואחזקה הנובע כתוצאה מגידול בפעילות החברה.בהוצאות "ח ש מיליוני 5 -של כ בסך גידול 

 29 -כלסך של בהשוואה  מיליוני ש"ח, 22 -הסתכמו לסך כ 3057של שנת  השניברבעון  הנהלה וכלליותהוצאות  (ו)
מיליוני  2 -משפטיות בסך של כקיטון נובע עקב קיטון בהוצאות העיקר  ,בתקופה המקבילה אשתקד "חש מיליוני

 ש"ח.

 3.1 -ש"ח, בהשוואה לסך של כ מיליוני 5.1 -כ של לסך הסתכמו 3057של שנת  השניברבעון מכירה ושיווק  הוצאות (ז)
 , עיקר הקיטון נובע מירידה בהוצאות פרסום.תקופה המקבילה אשתקדמיליוני ש"ח ב
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 נזילות ומקורות מימון .,

 חלק .מהמדינה מדמי הפעלה מהכנסות וכן ומסחר מטענים, מנוסעים עצמיות מהכנסות פעילותה את מממנת החברה
 3051 יוניב 20וביום  3057 יוניב 20החודשים שנסתיימו ביום ששת ב הסתכםהכנסות החברה  כלמסך  דמי ההפעלה

 .בהתאמה 10% -כו 13%  -כ של לשיעור

 :דמי ההפעלה להכנסות פרט החדש ההסכם במסגרת

 חוזר הוןפערי  לע גישור לצרכי"ח ש מיליוני 99 של בסך קצר לזמן הלוואה לחברה מעמידה מדינהה. 

 שלה הפיתוח לפעילות מהממשלה מלא מימוןמקבלת  החברה. 

מכל גורם שהוא אלא באישור מראש של החשבת הכללית ושל מנכ"ל  אשראי יטולל רשאיתאינה  החברה כי לציין יש
 נכון למועד חתימת הדוח לא פנתה החברה לקבלת אישור כאמור. משרד התחבורה.

משרד האוצר אישר לחברה לקחת אשראי בנקאי ו/ מוסדי באשר לפרויקטים שקשורים לפיתוח מתחמי הרכבת 
 פרויקטיםשקלים וזאת לטובת מימון מספר ש"ח מיליוני  590 -כ מתוך תקציב כולל של 90%עד  בסכום כולל של 

תמומן מההון העצמי  20% יתרת המימון ע"ס  האוצר ואשר יבנו ויהיו בבעלות הרכבת .משרד  "יספציפיים שאושרו ע
 .של הרכבת . נכון למועד הדוחות הכספיים טרם נטלה החברה אשראי כזה

 

 המזומנים תזרים (א)

 סךל , בהשוואה"חש מיליוני 22 -כ של לסך הסתכמו הדוח בתקופתשוטפת  פעילותל שימשושהמזומנים  תזרימי (5)
נובע משינויים בהון החוזר, השינוי . אשתקד המקבילה בתקופה שוטפתששימשו לפעילות "ח ש יונימיל 52 -כשל 

 .IFRS 16וכן מיישום הוראות  דמי הפעלה שוטפיםבחוב הממשלתי בגין עקב גידול בעיקר 

 לסך בהשוואה "חשמיליון  5 -כ של לסך הסתכמו בתקופת הדוחהשקעה ה פעילותל שימשושהמזומנים  תזרימי (3)
עיקר השינוי  .בתקופה המקבילה אשתקד השקעהה פעילותשנבעו מהמזומנים  תזרימיש"ח  מיליוני 12 -כשל 

( בדוח 2)1כאמור בביאור עקב תשלום מהותי לקבלן בעיקר  עלייה ביתרת החייבים בגין מוסדותמבעיקר נובע 
 הכספי.

 -לעומת סך של כ"ח ש מיליוני 11-כ של לסך הסתכמובתקופת הדוח מימון ה פעילותמ נבעושהמזומנים  תזרימי (2)
השינוי נובע מפירעון התחייבויות בגין חכירות עקב יישום תקן  המקבילה אשתקד. מיליוני ש"ח בתקופה 91

 .3057בינואר,  5 -לראשונה החל מ  IFRS 16חכירות 

 .בדוחות הכספיים תזרים המזומנים של החברה ראה דוח תזרים מזומנים אודותלפרטים נוספים 

 חוזר הון (ב)

 ,3051דצמבר ב 25 וליום 3057 יוניב 20ליום  ח"ש מיליוני 93 -כומיליוני ש"ח  21 -כשל  ךבס הון החוזרבלחברה גרעון 
   .בהתאמה

. החשבונאית בתקינה כהגדרתם השוטפות וההתחייבויות השוטפים הנכסים"כ סה לפי חושב לעיל החוזר ההוןכי  יצוין
 ממומנות אשר, הפיתוח לפעילות השייכות והפרשות, זכאים ספקים של יתרות כוללות השוטפות החברה התחייבויות

 של החברה.  השוטפת מהפעילות החוזר ההון על השפעה כל אין אלו שליתרות כך, ממשלתיים מענקים ידי על מלא באופן

 "חש מיליוני 21 -של כלסך מסתכם ו שליליהינו  3057 יוניב 20ליום  ,סעיפי הפיתוח כפי שפורטו לעיל יכויבנ החוזרההון 
 .3051 בדצמבר 25 ליום מיליוני ש"ח 11 -כשל  סךב הון החוזרוזאת בהשוואה ל

 אתהתחייבויותיה ולממן ב לעמוד מנת עללהערכת החברה יהיו בידיה מקורות מספקים בהיקף ובעיתוי הנדרש 
 פעילותה בעתיד הנראה לעין.

דיון בתחזית תזרים  החברה דירקטוריון, קיים 3057 באוגוסט, 35 הדירקטוריון שהתקיימה ביום בישיבת, בנוסף
בעתיד הנראה לעין  יםמזומנים חיובי מיתזרי יםצפוי לפיהם לחברה, לשנתיים הקרובות המזומנים החזוי של החברה

 .נזילות בעיית לע מצביע אינו החוזר בהון גירעון קיום כי קבע ולפיכך
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 9390ביוני,  03עד  9302יולי,  0תזרים מזומנים חזוי לתקופה  .5

 9390 יוני –ינואר  9393שנת   9302 דצמבר-יולי 

  ש"חמיליוני 

 20 27 521 (0יתרת פתיחה )ראה הנחה 

    מקורות סולו:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת )ראה 
 (3הנחה 

(9) (9) 91 

מזומנים מפעילות מימון )ראה הנחה תזרים 
2) 

- 501 

 

15 

תקבולים מהמדינה לפירעון האג"ח )ראה 
 (2הנחה 

539 71 - 

שימוש בקרן שמורה לפירעון האג"ח )ראה 
 (2הנחה 

- 510 - 

 - 5,000 - (1הנפקת אג"ח)ראה הנחה 

תזרים מזומנים מפעילות השקעה )ראה 
 (1הנחה 

5,112 3,507 5,121 

    

 ,0,83 50,,0 ,0,09 מקורות:סה"כ 

    

    התחייבויות צפויות )שימושים(

    

פעולות מימון )ראה הערה לתזרים מזומנים 
2) 

13 19 - 

 

 - 321 532 (2פירעון אג"ח )ראה הערה 

תזרים מזומנים לפעילות השקעה )ראה 
 (9הערה 

5,112 2,520 5,192 

    

 0,090 05,,0 0,903 סה"כ שימושים

    

 000 (2) (80) סה"כ שינוי לתקופה

    

 090 3, 2, יתרת סגירה

 

 



 מ"בע ישראל רכבת

14 

 

 

 

 

 : 9390 יוניב 03 עד 9302, יוליב 0תזרים מזומנים חזוי לתקופה  .5
 

 להלן ההנחות בהן החברה השתמשה לעריכת התזרים:                        

 יוניב 20 ליום( "סולו דוח)" החברה הנפרדים של לדוחותיה בהתאם הינם קצר לזמן והשקעות מזומנים ושווי מזומנים .1
3057. 

 

  שוטפת החזוי מפעילות המזומנים הנחות בבסיס תזרים .2

  אשר נבחנו שוב במהלך רבעון שני 3057ראשון בהתאם לתחזיות מעודכנות של החברה לתוצאות סיום רבעון ,
 ללא שינוי מהותי. 3057

 לפיתוח מסגרת הסכם פי על המדינה ידי על מסובסדות שלה הפיתוח פעילות וכן החברה של השוטפת פעילותה 
 חלק אשר) 3052 ביוני 59 מיום, החברה לבין( ישראל מדינת בשם) ישראל ממשלת בין ישראל רכבת והפעלת
 הסכם: "להלן) להלן שנתיים כספיים בדוחות  32.5 בסעיף המתואר(, 3051 בפברואר 31 ביום תוקנו מסעיפיו
, נוסעים הסעת בגין שוטפת סובסידיה מתן ידי על החברה לפעילות מימון מעבירה המדינה"(, והפיתוח ההפעלה

 החברה זכאית, כך על נוסף. החברה של הפיתוח פעילות למימון סובסידיה וכן, מטענים הובלת עבור סובסידיה
 במדדי עמידה אי בגין פיצויים סכומי מנוכים מנגד כאשר הנוסעים במספר גידול בגין תמריצית לסובסידיה

 .3051 שנתיים הכספיים לדוחות( ט()5.2()5()ג) 30 ביאור ראו נוספים לפרטים. תפעול ובמדדי שירות
 3030 -ו 3057 לשנים) ,הדוח לתקופת 13% -כ הסובסידיה מהווה - זה חזוי מזומנים בתזרים הכלולות בתקופות

 .בהתאמה החברה הכנסות כ"מסה( בהתאמה 10% -ו 10%

  בדבר חתימה על תוספת להסכם  3057ביוני  20בדוח הרבעוני התמציתי ליום  1.2בהמשך לאמור בביאור ,
ההפעלה והפיתוח בדבר סובסידיה במגזר המטענים, כללה החברה בתזרים המזומנים החזוי שלה את 

 התזרימים הצפויים להתקבל מהמדינה בהתאם להסכם זה.

  בדבר פעולות החברה לחיסכון בעלויות,  3057ביוני,  20התמציתי ליום  בדוח הרבעוני 5בהמשך לאמור בביאור
 היא תעמוד ביעדי החיסכון.החברה הניחה כי 

  פרשה בגין תוספת אחוזית הבעניין ביטול ה 3051()יד( בדוח התקופתי לשנת 5.2()5)ג()30בהמשך לאמור בביאור
מגעים ושיחות , הניחה החברה בהתבסס על (3053הפרטת הבת למטענים בהתאם להסכם השכר הקיבוצי ) עבור

 21והיתרה בסך  3057מלש"ח בשנת  50תצטרך להחזיר החברה  שגובשו עם נציגי המדינה לגבי אופן הפריסה.
  .3030מלש"ח בשנת 

 הכספיים בדוחותיה 1 בביאור כמפורט ההשבה בר הסכום אומדן לצורך ששימשו החברה תחזיות למול 
בתחזיות תזרימי המזומנים לעיל עדכונים במועדי תשלום בין התקופות ללא  החברה, נעשו של המאוחדים

 השפעה משמועתית.

  הוצג לראשונה חוב בפיגור של חברת הבת למטענים לחברת האם בתזרים3057בדוח רבעון ראשון לשנת , 
אה  ר. 3051מפעילות שוטפת ולא בהתחייבויות מפעילות מימון כפי שהוצג ברבעון שלישי וברבעון רביעי לשנת 

 .3057ביוני  20הרבעוני תמציתי ליום ( בדוחות 1)7ביאור 

  בדוחותיה התקופתיים  1יצויין כי תחזיות החברה ששימשו לצורך אומדן סכום בר השבה כמפורט בביאור
, התבססו על שני תרחישים, הנפקה/אי הנפקה 3057ם של החברה לרבעון הראשון של שנת תמציתיים מאוחדי

 בהתאם לסבירויות שתוארו בעבודה. 

 

  השקעה החזוי מפעילות המזומנים הנחות בבסיס תזרים .3

 

 בתקופות הפיתוח בתחום החברה של הצפויות ההשקעות כ"סה את כולל - השקעה לפעילות מזומנים תזרים 
 ממקורות ממומנות ההשקעות שכל מכיוון אבל - זה מצפי שונה להיות עשוי בפועל ההשקעות קצב .אלו

 שוטפת. מפעילות החברה תזרים על השפעה לכך תהיה ייעודיים לא

  בהתאם להסכם הסובסידיה הקיים, החברה מחויבת לבצע השקעות שנתיות בפרויקטים קטנים בגובה מחצית
בהסכם הפיתוח והפעלת הרכבת. הסכום המתייחס להשקעות  דרתוהגמהרווח החשבונאי לשנה הקודמת כ

 מלש"ח.  32, הינו סך של 3035ביוני,  20עד  3035בינואר,  5בפרויקטים קטנים בתקופת 
 

  – מימון מפעילותהחזוי  מזומניםה תזריםהנחות בבסיס  .4
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 חודש בכל מהמדינה לחברה ניתנת חוזר אשר הון פערי על גישור הלוואת, מיליון ש"ח 99  של מסך ברובו מורכב 
בהתאם להסכם  "(הפיתוח הסכם" להלן) .וההפעלה הפיתוח להסכם בהתאם( 3030 שנת וכולל עד) ינואר

החברה הניחה כי הלוואת הגישור תמשיך  .שנה בכל דצמבר בחודש למדינה מוחזרת זו הלוואה-הפיתוח
  . 3035להתקבל גם במסגרת הסכם הפיתוח וההפעלה החדש שיחול משנת 

  מלש"ח במהלך  55של  תוכל לממש את הרווחנציין שנצברו רווחים בניהול התיק של קרן השמורה והברה
 .3030רבעון שלישי בשנת 

 מכל גורם שהוא אלא באישור מראש של החשבת הכללית ושל  אשראי יטולל רשאיתאינה  החברה כי לציין יש
 נכון למועד חתימת הדוח לא פנתה החברה לקבלת אישור כאמור. .מנכ"ל משרד התחבורה

משרד האוצר אישר לחברה לקחת אשראי בנקאי ו/ באשר לפרויקטים שקשורים לפיתוח מתחמי הרכבת 
שקלים וזאת לטובת מימון ש"ח מיליוני  590 -כ מתוך תקציב כולל של 90%עד  מוסדי בסכום כולל של 

יתרת המימון  האוצר ואשר יבנו ויהיו בבעלות הרכבת .משרד  "יספציפיים שאושרו ע פרויקטיםמספר 
תמומן מההון העצמי של הרכבת . נכון למועד הדוחות הכספיים טרם נטלה החברה אשראי  20% ע"ס 
 .כזה

 כמיליארד של לסך בתמורה לציבור'( ב וסדרה' א סדרה) חוב אגרות הנפקת החברה השלימה 3051 יוני בחודש 
 ערך ח"ש מיליון 200-ו' א סדרה חוב אגרות נקוב ערך ח"ש מיליון 111 הונפקו, לציבור ההנפקה במסגרת. ח"ש

 יוניב 50 ביום תוקן אשר, 3051 בפברואר 31 ביום לציבור שפורסם לתשקיף בהתאם' ב סדרה חוב אגרות נקוב
 חלק למימון שימש אלו חוב אגרות בגין שגויס הסכום .3051 יוניב 51 מיום מכוחו המשלימה וההודעה 3051

  .מהמדינה מימון קבלת חרף וזאת 3051 בשנת בפיתוח החברה מהשקעות

 : כמפורט החזוי המזומנים תזרים בתקופת נפרעת אלו חוב אגרות של הקרן

 מיליון ש"ח . 532 -בחודש ספטמבר בסך של כצפוי פירעון   - 3057 דצמבר  - יולי לתקופה 

 ש"ח. מיליון 321 כ כ"סה - וספטמבר יוני בחודשים  - 3030 לשנת 
 

 וכן כה עד .שוטפת מפעילות החברה מתזרים ולא לכך ייעודיים מסכומים נעשה החוב אגרות של הקרן פירעון 
 . לפירעונות המלאים בסכומים לחברה מהמדינה מועברים ח"האג קרן לפירעון הכספים כל 3030 בשנת גם

 אשר ייעודי בנק לחשבון ש"ח מיליון 510 של סך החברה הפקידה אלו חוב אגרות של הנאמנות לשטר בהתאם
 בו במצב החוב אגרות לבעלי תשלום לטובת" שמורה קרן"כ ישמש ואשר, החוב אגרות בעלי לטובת שועבד

 כספי ניהול את העבירה החברה. החוב אגרות לבעלי לתשלום לחברה הספיקו לא לפיתוח הסובסידיה תשלומי
 .השקעות לניהול לחברה הקרן

הפירעונות האחרונים של קרן האג"ח בשלהי  3-בהתאם לתנאי האג"ח, הקרן השמורה תשמש את החברה ב
 .מיליוני ש"ח 510 -כהינו בסך של  3057 יוניב 20 סכום הקרן השמורה ליום .3030שנת 

 

 כספיה ישמשו למימון השקעות החברה  , אשר3030 בשנת הנפקת אג"ח נוספת חההונ החברה הערכת לפי
  .מהמדינה מימון קבלת חרף וזאת בפיתוח בדומה לכספי הנפקת האג"ח הקודמת,

במידה והנפקת האג"ח  לא תצא לפועל, השקעות החברה בפיתוח ימומנו על ידי המדינה ולא מתזרים המזומנים 
 וזאת בהתאם להסכם הפיתוח וההפעלה של החברה עם המדינה. של החברה מפעילותה השוטפת,
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 דצמבר 00 -ו 9308 ספטמבר 03 לימים, הכספיים הדוחות במסגרת שפורסמו המזומנים תזרימי לתחזיות תיקון להלן .5
9308: 

 

 

  מזומנים תזרים תחזית

 סולו - 9393 בספטמבר 03 עד 9308 באוקטובר 0 מ

 ח"ש במיליוני

 דצמבר-אוקטובר פרטים

9308 

 ספטמבר-ינואר 9302שנת 

9393 
 

 מקורות

   

 
 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

   

 12 32 35 דיווח
 11 3 2 מעודכן
 (9)   0 -99 (0)   -09 הפרש  

 
 תזרים מזומנים מפעילות השקעה

   

 3,015 3,199 751 דיווח
 3,012 3,199 751 מעודכן
 (0)   -8 -- -- הפרש  

 
 התחייבויות צפויות

 

   

    תזרים מזומנים מפעילות מימון
 50 93 99 דיווח

 50 19 99 מעודכן
 (,)      -- (,)     -05 (,)    -- הפרש  

    
    יתרות סגירה

 323 501 91 דיווח
 090 59 58 מעודכן

 

 9308ספטמבר  03הסברים לתיקון ליום 
 
 

 השוטפת:התיקון בפעילות 
 
 מיליון ש"ח בהתאם לשומות 9 -מתייחס לתשלום למס הכנסה בסך של כ 3051דצמבר  25עד  3051אוקטובר  5לתקופה  .  5

 מס שנסגרו מול רשויות המס לאותה תקופה וכמן כן, גם נובע ממתן אשראי נוסף לחברת בת למטענים בגין חוב בפיגור.
 
 
מעדכון סיווג בגין השקעות החברה בפרוייקטים קטנים בהתאם להסכם הפעלת נובע  3030ספטמבר  -לתקופה ינואר  .  3

 ( בפרק ג' לדוח התקופתי.5.2()5)ג()30ופיתוח הרכבת כאמור בביאור 
 

 התיקון מפעילות השקעה:

ל כאמור לעי 3030ספטמבר  -השינוי בפעילות ההשקעה הינו תוצאה של התיקון שבוצע בפעילות השוטפת בתקופה ינואר  .  2
(3.) 
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 התיקון מפעילות מימון:

 מתן אשראי  נוסף לחברת בת למטענים בגין חוב בפיגור מוין לתזרים מפעילות שוטפת. .  2
 

 

  מזומנים תזרים תחזית

 סולו -9393 בדצמבר 00 עד 9302 בינואר 0 מ  

 ח"ש במיליוני

 

 דצמבר-ינואר פרטים

9302 

 דצמבר-ינואר

9393 
 

 מקורות

  

   מפעילות שוטפתתזרים מזומנים 
 11 -27 דיווח

 500 -95 מעודכן
 (0)    ,0 (9) -99 הפרש  

 
 תזרים מזומנים מפעילות השקעה

  

 2,019 3,191 דיווח
 2,019 3,191 מעודכן
 (0) -93 -- הפרש  

 
 התחייבויות צפויות

  

 
 תזרים מזומנים מפעילות מימון

  

 19 93 דיווח
 19 19 מעודכן
 -- (,) -05 הפרש  

   
   יתרות סגירה

 512 99 דיווח
 093 3, מעודכן

  

 9308דצמבר  00הסברים לתיקון ליום 
 
 

 התיקון בפעילות השוטפת:
 

 נובע מעדכון סיווג בגין השקעות החברה בפרוייקטים קטנים בהתאם 3030דצמבר  -לתקופה ינואר    .5
 ( בפרק ג' לדוח התקופתי.5.2()5)ג()30להסכם הפעלת ופיתוח הרכבת כאמור בביאור        

 נובע ממתן אשראי נוסף לחברת בת למטענים 3057דצמבר  –התיקון בתזרים מזומנים בתקופה ינואר     .3
 בגין חוב בפיגור.       

 
 התיקון מפעילות השקעה: 

 
        כאמור 3030דצמבר  -השינוי בפעילות ההשקעה הינו תוצאה של התיקון שבוצע בפעילות השוטפת בתקופה ינואר     .2

 (.5לעיל )
 

 התיקון מפעילות מימון:

 מתן אשראי  נוסף לחברת בת למטענים בגין חוב בפיגור מוין לתזרים מפעילות שוטפת.     .2
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  קריטיים אומדנים .0

ואומדנים  הערכות לבצע החברה הנהלת את מחייבת מקובלים חשבונאות כללי פי על הכספיים הדוחות הכנת
 לנכסים והתחייבויות בקשר גילוי על וכן והוצאות הכנסות התחייבויות, נכסים, של המדווחים הערכים על המשפיעים

 ג' בדוח התקופתי. לפרק( ד)3באור  ראה החברה של קריטיים חשבונאים באומדנים שימוש אודות מותנים. לפרטים

 תאגידי ממשל היבטי .ב

 תרומות .1

של רשות החברות  3000/5החברה מנועה מלתרום נוכח הנחיות רשות החברות הממשלתיות, ובכלל זה, חוזר תרומות 
 . 3000באוקטובר  37הממשלתיות מיום 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית    .2

י מומחיות חשבונאית , המספר המזערי של דירקטורים בעל3051בפברואר  31על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 
ופיננסית אשר יכהנו בדירקטוריון החברה, לרבות דירקטורים חיצוניים, לאחר הפיכתה של החברה לחברת איגרות 

ולמועד פרסום  3057ביוני  20דירקטורים, וזאת בהתחשב באופי ובהיקף פעילות החברה. נכון ליום  3חוב, יעמוד על 
ת מומחיות חשבונאית ופיננסית: גב' חגית בכר, גב' יעל שידלובסקי וגב' יעל דירקטוריות בעלו 2הדוח, בחברה מכהנות 

 אגמון.  -מרגיט בנימין 

ולמועד פרסום הדוח, מכהן בחברה דירקטור אחד בלתי תלוי, כהגדרת מונח זה בחוק החברות,  3057ביוני,  20נכון ליום 
 מר קוצאי גנאים.  -5777-תשנ"ט

 תגמול נושאי משרה בכירה    .3

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.

ברה עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, באופן הקובע כי , אישר דירקטוריון הח3057במאי,  39ביום 
משכר מנכ"ל החברה, וזאת חלף טווח שכר של  70%-10%טווח השכר החודשי לנושא משרה שהינו סמנכ"ל יעמוד על 

-3057-05, מס' אסמכתא 3057במאי,  31מיום  דיווח מיידימשכר מנכ"ל החברה. לפרטים נוספים ראה  70%-90%
 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 015192

, אישר דירקטוריון החברה עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, באופן הקובע 3057באוגוסט,  9ביום 
משכר מנכ"ל החברה, וזאת חלף טווח שכר  10%-11%כי טווח השכר החודשי לנושא משרה שהינו מנהל אגף יעמוד על 

-2019, מס' אסמכתא 3057באוגוסט  9ר מנכ"ל החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום משכ 10%-10%של 
 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 01-068181

 התקופתי. לדוח' ב לפרק 1-ו 2 סעיפים ראה, דירקטורים בותלר, בחברה בכירה משרה נושאי תגמול אודות לפרטים

 החברה של הפנימי המבקר .4

רב  שנתית מפורטת ותוכנית  אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון תוכנית עבודה 3057 שנת בתחילת
. מידי שנה מתעדכנות עדיפויות הביקורת שנקבעו ונפרסת תכנית עבודה רב שנתית מעודכנת. 3057-3032 לשנים  שנתית

 תכנית העבודה הרב שנתית מהווה את הבסיס לתוכנית העבודה השנתית.

 נושאי ביקורת ובנוסף ביקורות מעקב וביקורות פתע. 32אושרה כללה ש 3057תכנית 

 דירקטורים  .5

 52חדלה הגב' דלית רגב לכהן כדירקטורית בחברה, לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  3057במרס,  52ביום 
 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 3057-05-030791, מס' אסמכתא 3057במרס, 

 נושאי משרה .6

, מס' 3057במרס,  31. ראה דיווח מיידי מיום 3057במרס  31מר אורי שריר כיהן כמנכ"ל החברה )בפועל( החל מיום 
 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 3057-05-0312232 אסמכתא

כי מר אורי שריר ממשיך לכהן  סיים מר אורי שריר את כהונתו כמנכ"ל החברה )בפועל(. יצויין 3057ביוני,  31ביום 
)מידע זה מהווה  3057-05-012392 אסמכתא' מס, 3057, ביוני 31 מיום מיידי דיווח ראה .כסמנכ"ל מטענים בחברה

 הכללה על דרך ההפניה(.
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 החברה. מר מייקסנר ל"למנכ מייקסנר מיכאל מר של מינויואישר דירקטוריון החברה את  3057באפריל,  50ביום 
, ביוני 59 ומיום 3057, באפריל 50 מיום. לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים 3057ביוני,  31החל בכהונתו ביום 

 בהתאמה )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.  3057-05-015325 - ו 3057-05-021292 אסמכתא' מס, 3057

כ"ל כלכלה, כספים והתקשרויות )בפועל(. החל ממועד הגב' תמר גרטמן אדלר סיימה לכהן כסמנ 3057ביוני,  20ביום 
ומיום  3057באפריל,  51מיום  3051בנובמבר,  5זה חדלה מלשאת כל תפקיד אחר בחברה. ראה דיווחים מיידים מיום 

בהתאמה )מידע זה מהווה הכללה  3057-05-011115 -ו  3057-05-021792, 3051-05-503113מס' אסמכתא  3057ביוני,  1
 ך ההפניה(. על דר

כסמנכ"ל כלכלה, כספים והתקשרויות בחברה. לפרטים נוספים ראה   מכהן מר מרדכי ווטרו 3057, ביולי 5החל מיום 
, 3057-05-011127-ו 3057-05-021112, מס' אסמכתא 3057ביוני,  1ומיום  3057באפריל,  55דיווחים מידיים מיום 

 בהתאמה )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.

 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים  .7

בחברה המופקדים על בקרת העל בקשר עם הליך אישור הדוחות הכספיים: חברי הדירקטוריון, מנכ"ל  זהות האורגנים
 מרדכי ווטרו. -מיכאל מייקסנר וסמנכ"ל כלכלה, כספים והתקשרויות  -החברה 

)להלן "הישיבה"( בישיבה בה  3057באוגוסט,  51הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, דנה בדוחות הכספיים ביום 
תפו נושאי המשרה הבכירים בחברה ורואה החשבון המבקר. בישיבה סקרה הנהלת החברה את נתוני הדוחות השת

הכספיים והטיפול החשבונאי שננקט לגביהם. הוועדה שמעה הצגה מפורטת של נושאי המשרה ואחרים בחברה, לרבות 
יווח הכספי, את ההערכות מנכ"ל החברה וסמנכ"ל כלכלה, כספים והתקשרויות ביחס לסוגיות המהותיות בד

המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים 
 ובמידע הנלווה. 

( הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח 5הוועדה דנה וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון בין היתר בעניינים הבאים: )
( המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי 2ות הגילוי בדוחות הכספיים; )( שלמות ונאות3הכספי; )

( היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים, הן כאלה המשתקפים בדוחות 2שיושם בעניינים מהותיים של החברה; )
 הכספיים והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים.

 חגיתאגמון ו-בנימין יעל מרגיט הוועדה תווחבר, שידלובסקי יעל – הועדה ר"יו: םהינ בישיבה שנכחו הוועדה חברי
 בכר.

 52/57' מס בישיבה ואושרו . ההמלצות נדונו3057באוגוסט  30ביום  לדירקטוריון הועברו הוועדה המלצות
 יעל: הבאים הדירקטוריון וחברי הראל דן - הדירקטוריון ר"יו בהשתתפות 3057באוגוסט  35ביום  שהתקיימה

 .שידלובסקי ויעל כהן אלי, גנאים קוצאי, בכר חגית, אזולאי אילן, אגמון-מרגיט בנימין

,  3057במרס  25וכן לדוחות הכספיים המסתיימים ביום  3051במסגרת אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 
וח הכספי של החברה לתקופות הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיו

אינה אפקטיבית בשל חולשה מהותית בבקרה הפנימית על  3057במרס  25 -ו 3051בדצמבר  25המסתיימות בימים  
 הדיווח הכספי

הדירקטוריון וההנהלה ביצעו, בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה, בנוסף, 
ם שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל קוסו", על הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת בהתבסס על הקריטריוני

 אינה אפקטיבית.  והגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח הכספי   3057ביוני,  20ביום 

שננקטו על מנת לפירוט הליקויים המשמעותיים אשר צירופם הביא לחולשה מהותית בדוחות הכספיים, את הפעולות 
להבטיח כי הדוחות הכספיים ערוכים כדין והפעולות שננקטו או שבכוונת החברה לטפל על מנת לטפל בליקויים אלו, 

 ראה דוח של הדרקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי. 

 

 של רואה החשבון: הסקירה בדוח הכלולה לב תשומת הפניית .8

 –להלן כמפורט הכספיים בדוחות בביאורים לאמור הלב תשומת את מפנים אנו,  ל"הנ מסקנתנו את לסייג מבלי

בדבר תביעות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברה  2.5.55 -ו 2.5.9לאמור בביאורים     .0
והחברה הבת אשר להערכת הנהלת החברה, לאור השלב המקדמי בו נמצאות התביעות והבקשות הנ"ל לא ניתן 

אם בכלל, על תוצאות הפעילות והמצב הסיכון הגלומה בהן ולכן לא ניתן להעריך את השפעתן, מידת להעריך את 
 הכספי של החברה, ולפיכך, בדוחות הכספיים לא נכללו כל הפרשות בגינן. 

ג' בדבר מצבה הכספי של החברה והערכת הנהלת ודירקטוריון החברה כי לחברה יהיו מקורות 1לאמור בביאור      .9
 את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין.  מספקים בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן
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 החברה של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי .ג

 
 בחברה הכספי הדיווח

, ערך ניירות תקנות, כספיים דוחות לעריכת הממשלתיות החברות תקנות הוראות את מקיימים החברה של הכספיים הדוחות 
 .כספיים דוחות וחוזר כספיים דוחות תקנות

 .הכספיים לדוחות 50 -ו 7ים באורראה יה לאחראשר התרחשו בתקופת הדוח ובדבר אירועים מהותיים  לפרטים 

 

 

 

 
 ייעודי למחזיקי אגרות החוב גילוי .ד

 

סדרה  , למעט פירעון קרן אג"חבפרק ב' לדוח התקופתיביחס לגילוי שניתן בנושא זה  מהותיים יםשינוי והדוח לא חל בתקופת
, מרסב 25מיום ליוני ש"ח, לפרטים נוספים ראה דיווחים מידיים מי 533 -של ככולל בסך  3057במרס,  25יום ב א' וסדרה ב'

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 3057-05-037703מס' אסמתא  3057

 

 
 
 

 
 
 

 . ולמנהליה החברה עובדי לציבור הערכתם את מביעים החברה והנהלת דירקטוריון

 

 

 ______________________ __________________  

 , המנכ"למייקסנר אלמיכ וריוןדירקטיו"ר , דן הראל 

  

 2019 ,באוגוסט 90:  אישור הדוח תאריך
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 800.09.930 ליום התקופתי לדוח התאגיד עסקי תיאור עדכון
 

 (5790 –א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל  27לפי תקנה  פרטים
 

 :להלן המפורט למעט, החברה בעסקי מהותיים חידושים או שינויים אירעו לא ולאחריה הדוח בתקופת
 

 לדוחות הכספיים. 2.2, ראה עדכון בביאור 25.53.3051לפרק א' לדוח התקופתי ליום  1.2.9בהמשך לאמור בסעיף  .0
 

ספקי ציוד נייד או חלפים  עם התקשרות בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק )ד( 51.3.5 בסעיף לאמור בהמשך .9
נחתם ההסכם בגין הצדדים ויצאה הזמנה , 3057באפריל  53ביום בדבר הסכם עם חברת אלסטום, , בהם יש לחברה תלות

  מיליון אירו. 31 -כלי ציוד ניידים בשווי של כ 573 -של כ, ETCS ON BOARDלרכישה והתקנה של מערכת 
 

 

ת יתרה להשלמסך ההקו המהיר לירושלים  בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 1.2.5 בסעיף לאמור בהמשך .0
 . "חש מיליוני 111-כשל הינה בסך עבור פעילויות תיקונים, מסירות ושיקום נופי  הפרויקט

 
מנהלת בדבר תכנית החשמול, החברה מעדכנת כי , 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 1.2.1 בסעיף לאמור בהמשך .,

 בעניין האצת השלמת הפרויקט.משא ומתן עם קבלן החשמול 

 להערכת, נוספים מסילתיים פרויקטים בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 1.2.3 בסעיף לאמור בהמשך .5
 .3035סיום פרויקט קשת מודיעין צפוי להיות בשנת לצפי ה, הדוח פרסום למועד נכון החברה הנהלת

 
 החברה הנהלת להערכתתכנית החשמול,  בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 1.2.1 בסעיף לאמור בהמשך .0

ן הינ חשמלי בהינע צפויים להיות מופעלים אשר לנוסעים השירות קוויהצפי  לסיום מתוכנן ל, הדוח פרסום למועד נכון
, 3030ראשון של שנת ירושלים האומה בחציון -, קו סבידור3057ירושלים האומה בחציון שני של שנת   -קו ההגנה :כדלקמן

  .3035ירושלים האומה  בשנת -קו הרצליה
 

 9 ביום, ועיצומים שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.55 בסעיף לאמור בהמשך .9
 אופן בעניין קיבוצי בסכסוך לדיון צד בקשת החדשה הכללית העובדים והסתדרות העובדים נציגות הגישה 3051 במרץ

 51 ביום התקיים הצד בבקשת דיון. החברה תגובת הוגשה 3051 במרץ 37 ביום. החברה לעובדי הרווחה תקציב חלוקת
 התיק ממתין למתן פסק דין. . הצדדים מטעם סיכומים והוגשו 3057 בפברואר

 

 1 ביום ועיצומים, שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.55 בסעיף לאמור בהמשך .8
בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בעניין תשלום שי לחג  הגישה ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, 3051 בספטמבר

 צורף במסגרתו בעניין דיון התקיים 3051 בנובמבר 30 הוגשה תגובת החברה. ביום 3051בנובמבר  51ביום  לגמלאי החברה.
. 3057במרץ  39דיון נוסף התקיים ביום עמדתו.  מסר והוא האוצר להליך במשרד עבודה יוהסכמ השכר על הממונה

 מעוניינים להמשיך בניהול ההליך.הם  אם 3057לספטמבר  51נדרשים לדווח לבית הדין עד ליום הצדדים 

 

 20ועיצומים, ביום  שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.55 בסעיף לאמור בהמשך .2
שעניינה  קיבוצי בסכסוך לדיון צד בקשת החדשה הכללית העובדים והסתדרות העובדים הגישו נציגות 3051לאוגוסט 

-תשתיות אשר שבתו מספר ימים במהלך החודשים אוגוסט חטיבת ולעובדי מטענים תשלום שכר מלא לעובדי חטיבת
לאוקטובר  51  התקיים דיון. ביום 3051בספטמבר  2הוגשה תגובת החברה וביום  3051לספטמבר  2ביום . 3051ספטמבר 

הוגשה  3051בנובמבר  53מתוקנת. ביום  בקשת צד החדשה הכללית העובדים והסתדרות העובדים נציגות הגישו 3051
 ק דין.הוגשו סיכומים מטעם הצדדים. התיק ממתין למתן פס. ני הוכחותדיו מותגובה החברה ולאחריה התקיי

 

 2 ביום ועיצומים, שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.55 בסעיף לאמור בהמשך .03
שעניינה  קיבוצי בסכסוך לדיון צד בקשת החדשה הכללית העובדים והסתדרות העובדים הגישו נציגות, 3051 באוקטובר

הראשונה של תחזוקת הציוד הנייד החשמלי שיירכש או שיוסב  להעביר את המנה החברה את מתן צו עשה המחייב
 3057ביוני  59ביום  .3051בנובמבר,  30לחשמול מכל הסכם התקשרות בו תתקשר החברה. תגובת החברה הוגשה ביום 

יתן פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הדוחה את בקשת הצד שהוגשה מטעם ההסתדרות ובמסגרתו נקבע נ
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י החברה פעלה כדין וכי לא חלה עליה חובה להעביר את תחזוקת המנה הראשונה של קרונועי סימנס לביצוע על ידי עובדי כ
 החברה.   

 

 51ועיצומים, ביום  שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.55 בסעיף לאמור בהמשך .00
בדצמבר  31ביום   .הראשונות הוועדות הרכב בעניין העובדים הכללית החדשה בקשת צדהגישה הסתדרות  3051באוקטובר 

הוגש על ידי החברה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.  3057בינואר  1ניתן פסק דין המקבל את בקשת הצד. ביום  3051
 .התיק ממתין למתן פסק דין. 3057באפריל  2התקיים דיון ביום 

 

 57 ביום, ועיצומים שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.55 בסעיף לאמור בהמשך .09
 ולנציגות החדשה הכללית העובדים להסתדרות המורה צו מתן לרבות, זמניים לסעדים בקשה החברה הגישה 3057 במרץ

 פעולה מכל לאלתר ולחדול השוטפת בעבודה שיבוש כל למנוע, ברכבת וסדירה תקינה מלאה עבודה שגרת לקיים העובדים
 העבודה של אחר שיבוש כל או ניהולית הוראה מקיום הימנעות או עיכוב או חלקית עבודה או עבודה ביצוע אי בה שיש

 ניתנה, הדין לבית הצדיים ידי על שהוגשו והודעות תגובות, בקשות, דיונים מספר ולאחר 3057 באפריל 51 ביום. התקינה
 בתיק החלטה למתןעד  יוקפאו הארגוניים הצעדים שכלל וכן ברובן מתקבלות זמניים לסעדים הבקשות לפיה החלטה
 ביוני 5 ליום עד מ"מו ינהלו הצדדים כי בהחלטה נקבע היתר בין. עבודה שיבושי ללא מלא תעשייתי שקט ושישמר העיקרי

 נוספים ניודים תבצע ולא ואקרשטיין סטדלר החברות עם חדשה התקשרות החברה תיצור לא זו תקופה במהלך וכי 3057
 3057 במאי 51 ביום שהתקיים ובדיון שהתבקש כפי ארעי צו נתן לא הדין בית. לניודים ביחס העובדים את תקנוס ולא

 זה הליך במסגרת, כן כמו. ההליך ניהול המשך בדבר יעדכנו ולאחריה זה בנושא מ"מו ישיבת יקיימו הצדדים כי נקבע
 כניסתם כנגד מניעה לצו בקשה 3057 במאי 52 ביום העובדים ונציגות החדשה הכללית העובדים הסתדרות ידי על ההוגש

 .סיכומים והוגשו הוכחות דיון התקיים. מטענים בחטיבת העבודה סידורי של לתוקף
 

 20 , ביוםועיצומים שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.55 בסעיף לאמור בהמשך .00
הגישה נציגות העובדים כנגד החברה ומנהלים בכירים בה תביעה בגין פרסום לשון הרע לכאורה. החברה  3057באפריל 

 ויתר הנתבעים הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף.

 

 החברה דירקטוריון אישר 3057, באוגוסט 9 ביום, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 3.3.3 בסעיף לאמור בהמשך .,0
 בשלושה כלפיה( הבת החברה) מ"בע מטענים ישראל רכבת חברת של החוב פירעון את לדרוש שלא התחייבותו את להאריך
 החוב פירעון דרישת עוד כל וזאת, 3057, באוגוסט 52 מיום החל חודשים 53 של לתקופה שתחול כך, נוספים חודשים

  .פירעון חדלות לכדי הבת חברת את להביא עלולה כאמור
 

מדיניות התגמול של נושאי המשרה  בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.2.5 בסעיף לאמור בהמשך .05
, אישר דירקטוריון החברה עדכון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, באופן הקובע 3057במאי,  39ביום הבכירה, 

משכר מנכ"ל החברה, וזאת חלף טווח שכר של  70%-10%כי טווח השכר החודשי לנושא משרה שהינו סמנכ"ל יעמוד על 
 משכר מנכ"ל החברה.  70%-90%

 

 7 ביום ,ועיצומים שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.55 בסעיף לאמור בהמשך .00
 בעניין קיבוצי בסכסוך לדיון צד בקשת החדשה הכללית העובדים והסתדרות העובדים נציגות הגישו, 3051 בנובמבר

 החברה תגובת. 3051 במאי  1 מיום לעבודה האזורי הדין בית של הדין פסק יישום במסגרת בחברה לעבוד שנקלטו עובדים
 החדשה הכללית העובדים והסתדרות העובדים נציגות מטעם סיכומים. דיונים התקיימו. 3051 בנובמבר 52 ביום הוגשה
 .3057 ביולי 52 ביום הוגשו

 

אירועים בקשר עם איכות הסביבה לסוגיית  בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 35.2.5בסעיף  לאמור בהמשך .09
, הערכת העלויות של החברה להסרת המפגע כתוצאה מהערכת כמויות 3057ביוני  20האסבסט בנהריה, נכון ליום 

 "ח.ש מיליון 2.1 -כ של לסך תמסתכמ,  מעודכנת

 

ציוד נייד או  ספקי עם ההתקשרות עיקריבדבר , 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 51.3.5 בסעיף לאמור בהמשך .08

, קרונות דו קומתייםלרכישת (  Bombardier")להלן: "בומברדיה חברת  עם ההסכם לסוגיית  תלות יש לחברה בהםחלפים 

 הבומברדי( על ידי 9)מנה  DDקרונות  92נציגי המדינה וועדת מכרזים עליונה ברכבת אישרו רכש של  3057בחודש מאי 
 591.2-כ של בסך ראשונה מקדמה שולמה 3057 ביולי 55 ביוםמיליון שקלים )מחירים שוטפים(.  120-בהיקף כספי של כ

 .שקלים מיליוני

 



 מ"בע ישראל רכבת
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   היקף, לירושלים המהיר הקו בדבר, 25.53.3051 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 1.2.5 בסעיף לאמור בהמשך .02

 -כ של לסך עודכן  תביעות העדר בגין והתמריץ ההאצה הסכם, השינויים פקודות כולל ELECTRA BOGL JV  של  החוזה
 .ח"ש מיליון 171.1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רכבת ישראל בע"מ
 

 תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים
 9302 יוניב 03ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(
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 רכבת ישראל בע"מ
 9302 יוניב 03ליום דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 

 עמוד 
  

 2-4 הצהרות מנהלים
  
  

 5 דוח סקירה של רואי החשבון

  
  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(:
  
  

 6-7 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  
  

 8 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר

  
  

 9 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
  
  

 11-11 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 12-26 המאוחדים התמציתיים הכספיים דוחות באורים ל
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 ישראל בע"מרכבת   
 9302 יוניב 03דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 

 
 
 
 
 

 רכבת ישראל בע"מ
 
 

 הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים 
 .9332 –שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו 

 
 ר הדירקטוריוןהצהרת יו"

 
 
 
  -אני, דן הראל, מצהיר כי      
 

 -בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  .1
 "הדוחות"(. -)להלן  2119"החברה"( לרבעון השני לשנת  -של חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן  1971

 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית  .2

ן ניתנו אותם מצגים, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבה
 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .3

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי 
 של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. המזומנים

 
בקרות ונהלים אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של  .4

לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של 
יח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבט

 מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,  .5
  -ביותר  בהתבסס על הערכתנו העדכנית

 
שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחול (1)

 כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי ;
 
עובדים אחרים בעלי תפקיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או  (2)

 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 אין באמור לעיל לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 
 

 
   

 דן הראל  2119 ,באוגוסט 21 :תאריך
 יו"ר הדירקטוריון  
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 רכבת ישראל בע"מ
 9302 יוניב 03דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 

 
 
 
 
 

 רכבת ישראל בע"מ
 
 

 הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים 
 .9332 –שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו 

 
 הצהרת מנהל כללי

 
 
 

  -אני, מיכאל מייקסנר, מצהיר כי 
 
 -בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  .1

 "הדוחות"(. -)להלן  2119"החברה"( לרבעון השני לשנת  -של חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן  1971
 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית  .2
ן ניתנו אותם מצגים, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבה

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .3
באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי 

 של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. המזומנים
 

אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים  .4
פיקוחנו של לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת 

יח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבט
 מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,  .5

  -ביותר  בהתבסס על הערכתנו העדכנית
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח  (1)
 כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי ;

 
ם אחרים בעלי תפקיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדי (2)

 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 אין באמור לעיל לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 
 

 
   

 מיכאל מייקסנר  2119 ,באוגוסט 21 :תאריך
 מנכ"ל  
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 רכבת ישראל בע"מ
 9302 יוניב 03דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים ליום 

 
 
 
 

 רכבת ישראל בע"מ
 
 

 הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
 .9332 –שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו  

 
 "ל כספים וכלכלההצהרת סמנכ

 
 
 

  -אני, מרדכי ווטרו, מצהיר כי 
 
 -בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  .1

 "הדוחות"(. -)להלן  2119"החברה"( לרבעון השני לשנת  -של חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן  1971
 

יעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית בהתאם ליד .2
ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
 

משקפים חות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדו .3
באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי 

 המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 

ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם  .4
לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של 
בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, 

 תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם 
 

בון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החש .5
  -בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 

 
 את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח (1)

 כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי ;
 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד  (2)
 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
 ו מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל לגרוע מאחריותי א

 
 

 

 
 

  

   

 מרדכי ווטרו  2119 באוגוסט, 21 :תאריך
 סמנכ"ל כספים וכלכלה  
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 לבעלי המניות של יםהחשבון המבקר הרואסקירה של דוח 

 בע"מ ישראל רכבתחברת 

 

 

 מבוא
 

הכולל את הדוח התמציתי  ("הקבוצה" -)להלן בנות חברות ו חברת רכבת ישראל בע"מסקרנו את המידע הכספי המצורף של 

כולל  ורווח או הפסד ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד 9302ביוני  03המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה ו חודשים שהסתיימ שישה ושלושהשל  לתקופותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים  אחר,

"דיווח כספי לתקופות  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים וראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופאח

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  אלהת ביניים וביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ

לתקופות ביניים ברות הממשלתיות. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי ובהתאם להוראות רשות הח 0293 -התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו. אלה
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מ

לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 

שניוודע לכל העניינים  ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 

-(, התש"לומידייםלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ממ

 והוראות רשות החברות הממשלתיות. 0293
 

 הדגש עניינים מסוימים
 

  –הלןבביאורים בדוחות הכספיים כמפורט למבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל,  אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 
 

 שהוגשו כנגד החברהייצוגיות ובקשות לאישור תובענות  בדבר תביעות ייצוגיות 0.0.00 -ו 0.0.9בביאורים לאמור  .0

הנ"ל לא ניתן והבקשות  התביעות , לאור השלב המקדמי בו נמצאותהחברה תאשר להערכת הנהל והחברה הבת

השפעתן, אם בכלל, על תוצאות הפעילות והמצב הכספי מידת הסיכון הגלומה בהן ולכן לא ניתן להעריך את להעריך את 

 . ולפיכך, בדוחות הכספיים לא נכללו כל הפרשות בגינן של החברה,

לחברה יהיו מקורות מספקים כי הערכת הנהלת ודירקטוריון החברה והחברה הכספי של  הבדבר מצב 'ג1לאמור בביאור  .9

 בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין. 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 .9102באוגוסט,  21 ,תל אביב
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 רכבת ישראל בע"מ
 מאוחדים על המצב הכספיתמציתיים  דוחות כספיים

 
 
  

 בדצמבר 00ליום   יוניב 03ליום   יוניב 03ליום    
   9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   
 אלפי ש"ח  באור 

 

        נכסים שוטפים
        

 117,657  181,231  082,842   מזומנים ושווי מזומנים
 4,196  43,333  0,222  4 השקעות לזמן קצר

 -  -  95,829  4 קרן שמורה
 121,126  111,198  000,220   לקוחות

 *1,343,797  *919,759  0,320,825  7 ממשלת ישראל
 316,661  371,123  982,400   חייבים ויתרות חובה

 13,661  12,663  00,253   מלאי
        

 1,915,896  1,628,217  0,482,320   סה"כ נכסים שוטפים
        
        

        נכסים לא שוטפים
        

 36,181  36,149  05,522   חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
 96,929  221,817  -  7 ממשלת ישראל

 153,715  154,313  000,220   קרן שמורה 
 37,827  42,661  05,204  4 בנכסים פיננסיים  מיועדות השקעות

 36,111  59,111  05,333   נכסי מיסים נדחים
   988,492  513,921  361,651 

        
       5 רכוש קבוע

        
 21,611,411  14,939,668  93,243,808   רכוש קבוע מופעל, נטו 
 5,937,131  11,573,857  4,935,052   רכוש קבוע בהקמה 

        
 26,547,441  25,513,525  95,345,432   סה"כ רכוש קבוע, נטו 

        
 289,433  282,694  920,289   נכסים בלתי מוחשיים, נטו

        
 27,197,525  26,311,139  95,430,552   סה"כ נכסים לא שוטפים

        
 29,113,421  27,938,346  92,929,259   סה"כ נכסים 

 
 תיקון למפרע של טעות לא מהותית במספרי השוואה. -)ה( 2*ראה ביאור 

 
 הם.ממהווים חלק בלתי נפרד  וחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםלד הבאורים המצורפים
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 רכבת ישראל בע"מ
 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 
 

 בדצמבר 00ליום   יוניב 03ליום   יוניב 03ליום    
   9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   
 אלפי ש"ח  באור 

 

        התחייבויות שוטפות

        

 31  17  02   מסים שוטפים התחייבות
 935,863  756,154  524,225   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 221,777  235,696  904,393   זכאים ויתרות זכות
 86,331  164,121  040,928  7 ממשלת ישראל

 494,858  199,122  952,222   הפרשות
 248,919  248,614  923,008   התחייבות בגין אג"ח לזמן קצר

 -  -  93,920   התחייבות חכירה חלויות שוטפות בגין
  

      
 1,987,768  1,613,413  0,422,053   שוטפות סה"כ  התחייבויות

        
        התחייבויות לא שוטפות

        

 249,219  373,394  092,989   התחייבות בגין אג"ח לזמן ארוך
 123,795  174,566  004,089   הטבות לעובדים 

 25,989,196*  *24,714,666  94,238,489  7 הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים
 -  -  09,458   התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך

        
 26,362,211  25,252,626  94,522,233   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

        
        הון עצמי

        

 3,111,111  3,111,111  0,333,333   הון מניות 
 174,721  174,721  058,593   קרן הון
 (2,411,277)  (2,192,413)  (9,832,202)   הפסדיתרת 

        

 763,443  1,182,317  542,239   סה"כ הון עצמי
        

 29,113,421  27,938,346  92,929,259   סה"כ התחייבויות והון עצמי
 
 

 תיקון למפרע של טעות לא מהותית במספרי השוואה. -)ה( 2* ראה ביאור 
 

 הם.ממהווים חלק בלתי נפרד  וחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםהמצורפים לד הבאורים
 
 
 
 
 
 

 9211, אוגוסטב 21      
 תאריך אישור הדוחות הכספיים  דן הראל                מייקסנר אלמיכ  ווטרומרדכי 

  סמנכ"ל כספים וכלכלה 
 
 
 
 

 מנכ"ל 

 

 יוןדירקטוריו"ר ה
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 רכבת ישראל בע"מ

 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר
 
 

 

 
 סיווג מחדש. -)ד( 2ראה ביאור  **
 

 הם.מהבאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

חודשים  שישהלתקופה של 
 יוניב 03 שהסתיימה ביום

 
לתקופה של שלושה 

 חודשים שהסתיימה ביום
 יוניב 03

לשנה  
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

  9302  9302  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  

           
 2,434,259  634,389  420,228  1,244,964  0,945,322   הכנסות ממכירות ושירותים 

           
עלות ההכנסות ממכירות 

  ושירותים
0,934,338  1,181,848**  408,289  616,189**  2,376,749 

           
 57,511  28,311  02,389  64,116  40,328  רווח גולמי

           
 13,844  2,828  0,244  5,658  0,048  הוצאות מכירה ושיווק

 145,767  **36,593  00,950  **72,819  50,225  הוצאות הנהלה וכלליות
אחרות,  הוצאות )הכנסות(

  נטו
(90,295)  (1,131)  (834)  (688)  213,871 

           

 (315,971)  (11,433)  8,432  (13,221)  2,053  תפעולי)הפסד( רווח 

           

 3,872  2,492  9,035  2,973  2,095  הכנסות מימון
 12,987  1,284  0,322  9,512  0,300  הוצאות מימון

           
לפני מיסים על )הפסד( רווח 

 (19,749)  08,948  הכנסה 
 

2,425  (9,225)  (315,186) 
           

הוצאות )הכנסות( מיסים 
  נדחים

(0,333)  
- 

 
-  -   23,111  

 31  8  9  17  25  מסים על ההכנסההוצאות 
           

 (338,117)  (9,233)  2,422  (19,766)  02,935  נקי)הפסד( רווח 
           

           רווח )הפסד( כולל אחר: 

           
( אקטוארי בגין רווח )הפסד

 (2,282)  תוכניות להטבה מוגדרת
 

8,277 
 

(2,452)  8,277  7,764 

           
 (331,353)  (956)  (93)  (11,489)  2,022  כולל)הפסד( סה"כ רווח 
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 רכבת ישראל בע"מ
 על השינויים בהון תמציתיים מאוחדים דוחות

 
 סה"כ הון  הפסדיתרת   קרן הון  הון מניות  
 אלפי ש"ח  
         

 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
 )בלתי מבוקר( 9302ביוני  03ביום 

        

         
 540,880  (9,800,955)  058,593  0,333,333   2119בינואר,  1יתרה ליום 

 02,935  02,935  -  -  רווח נקי
 (2,282)  (2,282)  -  -  הפסד כולל אחר

         
 542,239  (9,832,202)  058,593  0,333,333  2119ביוני,  31יתרה ליום 

         
 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
 )בלתי מבוקר( 9302ביוני  03ביום 

        

         
 1,193,796  (2,181,924)  174,721  3,111,111   2118בינואר,  1יתרה ליום 
 (19,766)  (19,766)  -  -  הפסד נקי

 8,277  8,277  -  -  רווח כולל אחר
         

 1,182,317  (2,192,413)  174,721  3,111,111  2118ביוני,  31יתרה ליום 
         

 

של שלושה חודשים שהסתיימה לתקופה 
 )בלתי מבוקר( 9302ביוני  03ביום 

        

         
 542,299  (9,832,222)  058,593   0,333,333   2119באפריל,  1יתרה ליום 

 2,422  2,422  -  -  רווח נקי
 (2,452)  (2,452)      הפסד כולל אחר

         
 542,239  (9,832,202)  058,593  0,333,333  2119ביוני,  31יתרה ליום 

         
 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
 )בלתי מבוקר( 9302ביוני  03ביום 

        

         
 1,183,263  (2,191,457)  174,721   3,111,111   2118באפריל,  1יתרה ליום 

 (9,233)  (9,233)  -  -  נקי הפסד
 8,277  8,277  -  -  רווח כולל אחר

         
 1,182,317  (2,192,413)  174,721  3,111,111  2118ביוני,  31יתרה ליום 

         
 

 9302בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום 
   )מבוקר(

 
     

 1,193,796  (2,181,924)  174,721   3,111,111  2118 בינואר, 1יתרה ליום 
         

 (338,117)  (338,117)  -  -  בתקופההפסד 
 7,764  7,764  -  -  כולל אחררווח 
 (331,353)  (331,353)  -  -  כולל הפסדסה"כ 

         
 763,443  (2,411,277)  174,721   3,111,111  2118בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 

 הם.מהבאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד 
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ישראל בע"מרכבת   

 על תזרימי המזומניםתמציתיים מאוחדים דוחות 
 
           

 

 

 שישהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה

 יוניב 03ביום 

 

 לתקופה של שלושה
 חודשים שהסתיימה

  יוניב 03ביום 

 לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

  9302  9302  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
           

 

           
           מפעילות שוטפתתזרימי מזומנים 

           
 (338,117)  (9,233)  2,422  (19,766)  02,935  נקי )הפסד( רווח 

           
 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
 שוטפת

   

       
           

           הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
 23,111  -  -  -  (0,333)  מסים נדחים )הכנסות(הוצאות 
 (489)  8  (2)  (513)  (04)  מסים על ההכנסההכנסות 

 48,575  12,888  09,202  25,962  92,932  פחת והפחתות, נטו 
 219,111  -  -  -  (90,333)  שהוכר בעברמירידת ערך  )השבה( הפסד

 31  121  -  121  -  הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע
           שערוך נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך

 2,511  1,231  (0,352)  2,132  (0,234)  ווח או הפסד, נטור
 -  -  949  -  202  הוצאות מימון בגין חכירה

           
  (22)  27,712  09,303  14,248  282,626 
           

           והתחייבויות: שינויים בסעיפי נכסים
           

 12,521  18,538  92  22,347  4,880  בלקוחות ירידה
 54,227  **(*8,945)  (25,892)  1,648  (22,225)  ירידה )עלייה( בחוב ממשלת ישראל

           בחייבים ויתרות חובה )כולל יתרות עלייה
 (13,615)  (17,433)   (02,025)  (63,531)  (85,083)  חובה לזמן ארוך(

 (1,573)  (72)  820  (576)  (003)  במלאי (עלייהירידה )
 (44,816)  3,813  0,250  6,468  9,422  בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו )ירידה( עלייה

 37,636  46,838  04,324  42,196  02,432  עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 (53,119)  ***14,987   (9,554)  (29,551)  00,800  עלייה )ירידה( בזכאים, יתרות זכות והפרשות

           
  (82,042)  (21,999)  (80,838)  57,726  (8,641) 
           
           

 (לפעילות )ששימשומפעילות  מזומנים נטו שנבעו
 (64,131)  62,741  (90,502)  (13,153)  (08,320)  שוטפת

 
 .סיווג מחדש –( ד) 2ראה באור * **
 

 הם.מהבאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 רכבת ישראל בע"מ

 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

           

 

 
 שישהלתקופה של 

 חודשים שהסתיימה
 יוניב 03ביום 

 
 לתקופה של שלושה

 חודשים שהסתיימה
 יוניב 03ביום 

 לשנה  
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

  9302  9302  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
           

 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

           
 (2,723,671)  ***(541,999)  (503,558)  ***(1,481,637)  (0,022,052)  רכישת רכוש קבוע

 (37,316)  (18,327)  (4,228)  (22,545)  (00,242)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 14,171  **(*34,461)  (20,820)  ***(8,662)  (59,028)  בזכאים/חייבים בגין מע"מ שינוי

תקבולים בגין מענקי השקעה מממשלת 
 2,519,553  ***596,212  500,849  ***1,241,712  0,924,093  ישראל

 1,379  289  -  419  038  תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה )השקעה( ממימוש נכסים פיננסיים 

 142,979  (17,199)  0,342  99,132  9,949  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
 213,265  77,874  23,920  227,159  029,354  בפקדונות בתאגידים בנקאיים, נטו גבייה

           
 ששימשו)מפעילות שנבעו  מזומנים נטו 

 121,261  63,380  (8,035)  54,458  (0,042)  השקעה (לפעילות
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

           
 248,117  -  -  123,713  098,032  קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון קרן אג"ח

 (248,117)  -  -  (123,713)  (098,032)  קרן אג"ח פרעון
קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון ריבית 

 5,656  -    3,181  0,422  אג"ח
 (6,654)  -  -  (3,623)  (9,899)  ריבית ששולמה

 77,111  -  -  77,111  55,333                                                               קבלת הלוואה לזמן קצר ממשלת ישראל, נטו
 (77,844)  -  -  -  -                                                                   פרעון הלוואה לזמן קצר ממשלת ישראל, נטו

 -  -  (949)  -  (202)  בגין חכירה ריבית ששולמה
 -  -  (2,392)  -  (2,425)  התחייבות בגין חכירה פרעון

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 (1,842)  -  (2,923)  76,457  44,303  לפעילות( מימון
           

 54,288  126,121  (00,004)  117,862  03,232  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 63,369  55,111  020,230  63,369  005,425  התקופה

           

 117,657  181,231  082,842  181,231  082,842  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהיתרת 
 
 .סיווג מחדש –( ד)2ראה באור  ***
 

 הם.ממהווים חלק בלתי נפרד  וחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםהבאורים המצורפים לד
 
 



 רכבת ישראל בע"מ            
 יים המאוחדים תמציתדוחות הכספיים הבאורים ל

12 
 

 
   כללי - 0באור  

 הישות המדווחת 
 

נוסעים ובהובלת מטענים ברכבת, השכרה של מתחמי מסחר  חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן "החברה"( עוסקת בהסעת .א
ומקימה את התשתיות הנדרשות לפעילותה. החברה נתמכת באופן שוטף ומתמשך בממשלת ישראל לצורך מימון 

נחתם הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל )להלן  2114ביוני  17ביום  פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח שלה.
( 1.4()1)ג() 21. לפרטים בדבר עיקרי ההסכם ראה באור 31.12.2121ועד ליום  1.1.2113בתוקף מיום  "ההסכם החדש"(
 לדוחות השנתיים.

 

החברה הינה בבעלות מלאה של מדינת ישראל, ולפיכך הינה חברה ממשלתית וחל עליה חוק החברות הממשלתיות, 
לעריכת הדוחות הכספיים ודוחות דירקטוריון בהתאם  וההוראות שניתנו על פיו, לרבות כללים והוראות 1975-התשל"ה

 לחוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות.
 

 1החלה לפעול חברת הבת רכבת ישראל מטענים בע"מ )להלן: "חברת הבת"(, והחל מיום  2116באוקטובר  1החל מיום  .ב
לחברת הבת וחברת הבת הפכה ללקוח הוסבו כל הסכמי הלקוחות של רכבת ישראל בנושא הובלת מטענים  2117בינואר 

 היחיד של רכבת ישראל בתחום הובלת מטענים.
 לפקודת מס הכנסה. 114לעניין מס הכנסה החברה טיפלה בהעברת הפעילות בהתאם לסעיף 

 
 

, 2118בדצמבר  31, וליום 2119, יוניב 31מיליוני ש"ח ליום  72-מיליוני ש"ח וכ 36-לחברה גרעון בהון החוזר, בסכום של כ .ג
"ח,  שמיליוני  34-חודשים בסך של כ שישהשל  הבהתאמה; לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לתקופ

ותזרים  , ש"ח יליונימ 24 -בסך של כ 2119 יוניב 31לושה חודשים שהסתיימו ביום ש של לתקופה שלילי מזומנים תזרים
 מיליוני ש"ח. 64-, בסך של כ2118בדצמבר  31מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום  שלילימזומנים 

 
 שישהשל  המירידת ערך( לתקופ רווחכמו כן, לחברה הפסד תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( תפעוליות אחרות )בעיקר 

ורווח תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( תפעוליות  מיליוני ש"ח 16 -בסך של כ 2119 יוניב 31חודשים שהסתיימו ביום 
מיליוני  4 -בסך של כ 2119ביוני  31מירידת ערך( לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  רווח)בעיקר  אחרות 

 מיליוני ש"ח. 112 -בסך של כ 2118 ,בדצמבר 31תפעולי לשנה שנסתיימה ביום  הפסדוש"ח, בהתאמה 
 

קיבל דירקטוריון החברה החלטה לפיה הוא ממליץ לרשות החברות הממשלתיות לפעול לתיקון  2119בפברואר,  13ביום 
בדצמבר,  18יום מ 5317(, אשר תוקנה בהחלטה מס' 268)חכ/ 2112באפריל,  2מיום  4545החלטת ממשלת ישראל מס' 

(, בדבר הקמה והפרטה של חברת הבת למטענים, באופן המביא לכדי סיום פעילות חברת הבת למטענים 327, )חכ/2112
 וכן לפירוקה כך שכלל פעילות בתחום המטענים תרוכז ותנוהל בידי החברה. 

, כי ההסתברות להפרטת 2119 בפברואר, 27בהמשך להחלטה האמורה, העריך דירקטוריון החברה, בהחלטתו מיום 
 .51%-חברת הבת הינו נמוך מ

ת ראה בדבר המלצתו לרשות החברות לפעול מול ממשלת ישראל לסיום פעילות חברת הב ןלגבי החלטת הדירקטוריו
 בדוחות השנתיים המאוחדים.    ( 2) 27ביאור 

 
 

בנוסף, הרעה מתמשכת בתוצאות מגזר המטענים ומעלייה בעלויות התפעול של החברה. מסבלה בתקופה זו  החברה
 בפעילותה, דבר שהסב נזק בעיקר במגזר המטענים.ועד העובדים של החברה גרם לשיבושים  2119 סבמהלך מר

 
ילות של לאור התפתחויות אלו החלה הנהלת החברה בתכנון ובביצוע של פעולות אשר מטרתן לשפר את תוצאות הפע

 ופעולות לחיסכון בעלויות.  החברה. פעולות אלו כוללות בין היתר תיקון הסכם הפיתוח וההפעלה מול מדינת ישראל
 

במאי  15ביום , וכן החברה ממשיכה לבצע צעדי התייעלות בעיקר בתקורות בהתאם לתוכנית העבודה בתקופת הדוח,
והפיתוח בנוגע לגובה הסובסידיה השנתית של פעילות הובלת להסכם ההפעלה תוספת , אישר דירקטוריון החברה 2119

 ;2121-ו 2119ביטול שחיקת מחולל דמי הסובסידיה לטון/ק"מ בשנים  :ה, שאלה עיקרי2119-2121מטענים לשנים 
התיקון  מכולה. TEU-תמריץ להובלת מכולות: תעריף לו 2118בונוסים על גידול בהיקף הובלת מטענים בהשוואה לשנת 

 ר אושר על ידי נציגי הממשלה כמתחייב מהסכם ההפעלה והפיתוח.האמו
 

כמו כן יצוין כי בהמשך לאמור במהלך הרבעון השני,  בתוצאות הפעילות של החברהכתוצאה מפעולות אלו חל שיפור 
, פירעון הקרן של אגרות החוב עתיד להתבצע מסכומים המאוחדים )יג( לדוחות הכספיים השנתיים(1.3)(1ג)20בביאור 

 המועברים לחברה מהמדינה ומכספי קרן שמורה ולא מתזרים החברה מפעילות שוטפת.
 

לאור היות החברה חברה ממשלתית המפעילה תשתית לאומית הנתמכת באופן שוטף ומתמשך בממשלת  כי בנוסף יצוין
ות הפיתוח שלה כאמור בסעיף א לעיל, ולאור הפעולות המתוכננות ישראל לצורך מימון פעילותה השוטפת ופעיל

חברה יהיו מקורות מספקים בהיקף הוהמבוצעות על ידי הנהלת החברה כמוזכר לעיל, להערכת הנהלת ודירקטוריון 
  ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית - 9באור 
 

 הכספיים  הדוחות לעריכת בסיס    .א
 

 לתקן בהתאם נערכו הקבוצה של"( ביניים כספיים דוחות" – הלןל( המאוחדים התמציתיים הכספיים הדוחות
 יישמה ה,אל ביניים כספיים דוחות בעריכת "IAS 34"). להלן (ביניים לתקופות כספי דיווח IAS 34, בינלאומי חשבונאות
 31 ליום הכספיים דוחותיה בעריכת שיושמו לאלו הזהים חישוב ושיטות הצגה כללי, חשבונאית מדיניות הקבוצה
 ןפרט לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום לראשונה של תק, תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2118 בדצמבר,

 .IFRS 16דיווח כספי בינלאומיים 
ערך )דוחות  ניירות לתקנות ד' בפרק הגילוי להוראות בהתאם נערכו המאוחדים התמציתיים הכספיים הדוחות

 ולהוראות רשות החברות הממשלתיות. 1971 -ל"התשם( ומיידיי תקופתיים
 

 .2119, אוגוסטב 21דירקטוריון החברה ביום ם על ידי הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים אושרו לפרסו
 
 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 9באור 
 

 הכספיים  הדוחות לעריכת בסיס    .ב
 

יישום לראשונה של תקן דיווח  בדבר, 2118בדוחותיה הכספיים של המאוחדים של החברה לשנת יד'  3בבאור  כמפורט
)ללא הצגה למפרע חלקי  התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקןלהלן ") חכירות – 16כספי בינלאומי מספר 

 מחדש של מספרי השוואה(.
 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2119בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת זמן 
 בעבור תמורה.

 
מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא 

חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן  12חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 
בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת 

תחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן עבור קבוצת הרכבים אשר אותם חוכרת החברה הה
 ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה.

 
ברה בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת הח

 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19להוראות 
 

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים בשיעור הריבית הגלומה 
מודדת החברה  בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה

 את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה ששולמו במועד 
 התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

שימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים ה

 .IAS 36כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 
 
 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד
 

 העתידיים.במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב תשלומי החכירה 
 

בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד מהוונים )ללא 
שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות 

הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה  בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים
 נכנס לתוקף(. 

 
 תשלומי חכירה משתנים

 
בעסקאות כהוצאה  , מוכריםאינם תלויים במדד או בריביתו ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים 

 .במועד היווצרותם בעסקאות בהן החברה מהווה מחכיר,כהכנסה בהן החברה מהווה חוכר ו
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 9 באור

 
 )המשך( הכספיים הדוחות לעריכת בסיס  .א

 
  אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה

 
תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה כאשר ודאי 

להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן באופן סביר שהאופציה 
 סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת החברה מחדש את יתרת 
לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר  ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת,

 סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.
 

 בתקופה  שיושמו   חדשים IFRSגילוי לתקני  .ב
 

           IFRS 16 ,התקן"( -)להלן  חכירות" 
 

  חכירות - IFRS 16לראשונה של  יישום
 

"התקן"(. התקן מחליף  –)להלן  חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2116 ינוארבחודש 
של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות  4"התקן הישן"(, את פרשנות מספר  –)להלן  17את תקן חשבונאות בינלאומי 

של הוועדה המתמדת לפרשנויות. בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה  15מספר 
 לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.

 
 להלן עיקר השפעות התקן:

 
התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים מסוימים, ראה להלן(. חוכרים  -

יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש, באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה 

בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו   IAS 17-מימונית בהתאם לתקן שבוטל
 בנפרד.

יוכרו כהוצאה  ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -
 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים 

התחייבות בגין במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את ה -
 השימוש.-החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

התקן כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים בהתייחס  -
לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של 

 עד שנה.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הישן, קרי, סיווג כחכירה מימונית או  -

 כחכירה תפעולית.
 

יישום למפרע חלקי כאשר יתרת נכסי זכות השימוש את התקן לפי גישת  כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץ
 הינם בגובה יתרת ההתחייבות בגין חכירה. 

 
לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה,  זו הישגבהתאם ל

 מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה הקיימת במועד יישום התקן לראשונה.
 

 לעיל.א' 2לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, ראה באור 
 

. על פי התקן, לחוזי חכירה קיימים בהן החברה מהווה חוכרעיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 
בגין כל חוזה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות  חברהמכירה הלמעט חריגים, , א' לעיל2בבאור  כאמור

בחוזי חכירה בהן לא  ולפי התקן הישןוזאת בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות כנגד יתרת נכס זכות שימוש 
הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה ברווח 

  או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
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 שך()המ החשבונאית המדיניות עיקרי - 9 באור

 
 )המשך(בתקופה  שיושמו   חדשים IFRSגילוי לתקני ב.

 
חוזי חכירה אשר בתוקף במועד היישום בגין  2119בינואר  1ליום להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן 

 לראשונה: 

 :2119בינואר  1ריכוז השפעות היישום לראשונה של התקן על הדוחות הכספיים של החברה ביום  .א
 

 המצב הכספי עלבדוחות המאוחדים                       
 

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16 

 אלפי ש"ח  
       2119 בינואר, 1ליום 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 26,611,952  53,511  26,547,441  רכוש קבוע

       
       שוטפותהתחייבויות 

       
 19,346  19,346  -  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

       
       התחייבויות לא שוטפות

       
 34,165  34,165  -  התחייבות בגין חכירה

 

הריבית הנומינלי המתאימה להיוון חוזי החכירה,  נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור חברהה .ב
וכן בהתאם למשתנים כלכליים  בהתאם למח"מ חוזי החכירה, זאת בהתאם לסיכון המימוני של החברות

העתידיים בחישוב  תשלומי החכירהששימש להיוון הממוצע המשוקלל  שיעור הריבית התוספתי .אחרים
 .2.11% -ל  1.65%ראשונה של התקן הינו בין  יתרת ההתחייבות בגין חכירה במועד היישום ל

 

 הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן: .ג
 

החברה בחרה שלא לבחון לפי הכללים בתקן האם חוזים מהווים חוזי חכירה או כוללים חכירה אלא  .1

 .IAS 17המשיכה לסווג את החוזים כחוזי חכירה לפי הוראות 

 יחיד עבור חוזי חכירה הכוללים מאפיינים דומים. החברה בחרה להשתמש בשיעור היוון .2
 

, לבין ההתחייבויות בגין חכירה חכירה מינימליים עתידייםבגין דמי  החברההפער בין היקף התקשרויות  .ד
שהוכרו למועד היישום לראשונה של התקן בסך נובע בעיקר מאופציות להארכת תקופת החכירה שמימושן 

 .יווןודאי באופן סביר וכן מהשפעת הה

ליישום התקן החדש לא היתה השפעה מהותית על הדוח על המצב הכספי, על התוצאות הכספיות של החברה  .ה
 .2119ועל דוח תזרימי המזומנים של החברה ברבעון הראשון לשנת 

 

 דעת ושיקול באומדנים שימושג.
 

הערכות, ב, דעת בשיקול שתמשלה החברה ת, נדרשת הנהלIFRS -ל בהתאם בינייםתמצית הדוחות הכספיים  בעריכת
התחייבויות, הכנסות ואומדנים והנחות, אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים 

 .אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהרוהוצאות. 
 
של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות  הדעת שיקול 

 .השנתייםבאי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות  הכרוכות
 

 סיווג מחדשד.
 

  כולל סיווג מעלות  2118 יוניב 31חודשים שנסתיימה ביום  ושלושה שישהשל  ותעל רווח או הפסד לתקופ ות**   הדוח
 מכירות ושירותים להוצאות הנהלה וכלליות.מההכנסות       

  כולל סיווג מחדש בין  2118 יוניב 31שישה חודשים שנסתיימה ביום  על תזרימי המזומנים לתקופה של  ות*** הדוח
 .ישראל מממשלת השקעה מענקי בגין פעילות שוטפת לבין פעילות השקעה בגין תקבולים      
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 9 באור

 
 ה.תיקון למפרע של טעות לא מהותית במספרי השוואה

 
בדבר מענקים    IAS 20בתקופת הדוח החברה רשמה בספריה נכס לקבל בגין הפרשות פיתוח בהתאם להוראות 

 ממשלתיים.
 החברה תיאמה את הדוחות הכספיים שלה בדרך של תיקון למפרע של טעות לא מהותית במספרי ההשוואה. 

 

 
 להלן השפעות השינוי על הדוחות הכספיים של החברה לתקופות קודמות: .א

 
 בדוחות המאוחדים על המצב הכספי

 

  
 כפי שדווח

   בעבר
 השפעת

  השינוי 
כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

 אלפי ש"ח  
        9302, יוניב 03ליום 

        
        נכסים שוטפים
 919,759  146,912   762,857  ממשלת ישראל

        
        התחייבויות לא שוטפות

הכנסה נידחית בגין מענקים 
 24,714,666  146,912   24,557,764  ממשלתיים

        
 1,182,317  -   1,182,317  הון עצמי

        
 

 
 בדוחות המאוחדים על המצב הכספי

 

  
 כפי שדווח

   בעבר
 השפעת

  השינוי 
כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

 אלפי ש"ח  
        9302בדצמבר,  00ליום 

        
        נכסים שוטפים
 1,343,797  168,329   1,175,468  ממשלת ישראל

        
        התחייבויות לא שוטפות

נידחית בגין מענקים הכנסה 
 25,989,196  168,329   25,821,867  ממשלתיים

        
 763,443  -   763,443  הון עצמי
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 התחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות  -0באור 

הדוח ולאחריה בהתחייבויות לדוחות השנתיים, לא חלו שינויים מהותיים בתקופת  1א' 21בהמשך לאמור בביאור  3.1
 תלויות ותביעות ייצוגיות, למעט האמור להלן:

מפעילי תחבורה ציבורית ובהם רכבת  9התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד  2118במאי,  17ביום      3.1.1
כלומר , 6%מיליון ש"ח בסך הכל, שמתוכם, חלקה של רכבת ישראל בסכום הנתבע הוא  89ישראל בע"מ על סך 

מיליוני ש"ח )לפי האמור בבקשה לאישור  8, כלומר 9%מיליוני ש"ח )לפי האמור בכתב התביעה עצמו( או  5
תובענה ייצוגית(. עניינה של הבקשה הוא בטענות כנגד מפעילי התחבורה הציבורית בכל הקשור למתן הנחות 

ו  אושרה בקשת ההסתלקות של המבקש ניתן פסק דין בבקשה במסגרת 2119באפריל,  11ביום  לאזרחים ותיקים.
 וכן נדחתה התביעה האישית של המבקש כנגד החברה, וכן נפסקו לטובת החברה הוצאות.  

מיליוני ש"ח בטענה לפיה   13.2 -של כ בקשה לאישור תביעה ייצוגית על סךהתקבלה  2118בספטמבר,  21ביום  3.1.2
 סטודנטיאליים בגין סגירת מקטעי רכבות.הרכבת מסרבת לפצות את הנוסעים המחזיקים בהסדרי נסיעה 

ולפיכך לא  51% -להערכת החברה, המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים, סיכויי התביעה נמוכים מ
  .נכללה הפרשה בספרי החברה

 

 שנמחקה, 2111משנת  ייצוגית אשר דומה לבקשה קודמת בקשה לאישור תביעה הוגשה 2114 ,במרס 11ביום  3.1.3
כי הרכבת לא מקיימת את הוראות החוק העוסקות בהנגשת תחנות   , בטענה2114 שנת של השלישי ברבעון

אושרה  2117במאי,  22 ביוםליוני ש"ח. ימ 51של  ךבס בראייהרכבת לשימושם של אנשים עם מוגבלויות 
החברה, המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים, החברה כללה הפרשה  להערכתהתובענה כתביעה ייצוגית. 

 .51%ר ישולמו, בסבירות העולה על המשקפת באופן נאות, את העלויות אש
 

מיליוני ש"ח,  56בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של במשרדי החברה התקבלה  2117באפריל,  27ביום  3.1.4
עניינה בטענה שבמערכות הכרטוס של הרכבת נפל פגם בכך שאינן עורכות עבור נוסע שרוכש כרטיס נסיעה ש

ות ביחס לכרטיסי נסיעה אחרים המוטענים על גבי כרטיס הרב קו שברשותו, הכוללים זכויות שימוש התחשבנ
ניתן פסק דין במסגרתו נדחתה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, וכן נפסקו לטובת  2119ביוני,  27ביום חופפות. 

 החברה הוצאות.

מיליוני  13.8 -כ תובענה ייצוגית על סך שלבקשה לאישור במשרדי החברה התקבלה  2117באוגוסט,  14ביום  3.1.5
מופרזים למוצרי שתייה ומזון הנמכרים באמצעות מכונות אוטומטיות עניינה בטענה לגביית מחירים ש"ח, ש

ניתן  2119במאי,  31. ביום הפזורות בתחנות הרכבת ואי הנפקת חשבונית מס לרוכשים במכונות האוטומטיות
 שור תובענה ייצוגית וכן התובענה האישית. פסק דין במסגרתו נמחקו בקשת אי

של החברה את עניינה טענה לקיומן של הפרות ש בקשה לאישור תביעה ייצוגית התקבלה 2118בנובמבר  7ביום  3.1.6
ניתן פסק דין במסגרתו  2119ביולי,  16ביום . ה במתחמיהילשתי מתקני מים צונניםה של להנגש חובותיה

 נמחקה בקשת אישור תובענה ייצוגית וכן נדחתה התובענה האישית. 

מיליוני ש"ח,  36 -כ בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך שלבמשרדי החברה התקבלה  2119ביוני,  31ביום  3.1.7
 הערכתל ."וולפסון" בחולוןשעניינה טענה לקיומו של מפגע סביבתי בדמות זיהום אוויר בתחנת הרכבת 

 להעריך ניתן לא התביעה נמצאת בו המקדמי השלב בשל, המשפטיים יועציה של דעתם על סתהמבוס, החברה
לא ניתן להעריך את השפעתה, אם בכלל על תוצאות הפעילות והמצב ולכן  בתובענה הגלומה הסיכון מידת את

 הכספי של החברה, ולפיכך, בדוחות הכספיים לא נכללו כל הפרשות בגינן.

מיליוני ש"ח,  7.6 -כ בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך שלבמשרדי החברה התקבלה  2117באפריל,  4ביום  3.1.8
 להערכתשמור מבלי שהיא מספקת אותו בפועל.  עניינה בטענה שבמקרים רבים הרכבת מוכרת שירות מקוםש

החברה, המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים, החברה כללה הפרשה המשקפת באופן נאות, את העלויות 
 .51%אשר ישולמו, בסבירות העולה על 

 

עניינה של הבקשה מיליון ש"ח.  5התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של  2118בפברואר,  12ביום  3.1.9
כרטיס שירות "מקום שמור" עבור רכבות בהן השירות כלל לא  בטענה שהרכבת מאפשרת ללקוחותיה לרכוש

החברה, המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים, החברה כללה הפרשה המשקפת באופן  להערכתמופעל. 
 .51%נאות, את העלויות אשר ישולמו, בסבירות העולה על 

 

 ש"ח, מיליון 8 של סך על ייצוגית תובענה לאישור בקשה הרכבת במשרדי התקבלה  2018,בינואר  11 ביום 3.1.11
 הנודף, מערב חדרה הרכבת תחנת ברציפי רוח בדמות מטרד סביבתי מפגע של קיומו בדבר טענה שעניינה
החברה, המבוססת על דעתם של  להערכת .מקום שבקרבת ממסוף מטענים או/ו אשפה המובילים מקרונות

יועציה המשפטיים, החברה כללה הפרשה המשקפת באופן נאות, את העלויות אשר ישולמו, בסבירות העולה 
 .51%על 

 
 
 



 רכבת ישראל בע"מ            
 יים המאוחדים תמציתדוחות הכספיים הבאורים ל

18 
 

 

 התחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות )המשך(  -0באור 

     

, להערכת החברה, המבוססת על דעתם של יועציה וספותלעיל, בנוגע לתביעות נ 3.1.7פרט לאמור בסעיף  3.1.11
מידת הסיכון הגלומה בהן ולכן לא להעריך את המשפטיים, בשל השלב המקדמי בו נמצאות התביעות לא ניתן 

כספיים ולפיכך, בדוחות ה על תוצאות הפעילות והמצב  הכספי של החברה השפעתן, אם בכלל, ניתן להעריך את 
 בדוחות הכספיים השנתיים. (1.2()1)א()21ראה ביאור  לא נכללו כל הפרשות בגינן,

 
 להלן פירוט בדבר שינויים בתביעות משפטיות נוספות ודרישות תשלום שהוגשו כנגד החברה:      3.2

 
הוגשה תביעה כספית והצהרתית נגד נמל חברת נמלי ישראל, נמל אשדוד ונגד החברה על סך של  2116 ,בחודש מרס 3.2.1

מיליוני ש"ח כנגד כלל הנתבעות. לטענת התובעת, על הנתבעות להשתתף במימון תחזוקת מסילות הברזל  4.3 -כ
במסגרת הליך גישור ומו"מ שקיימו הצדדים, הגיעו הצדדים להסדר פשרה לפיו החברה תשלם שבנמל אשדוד. 
 2119באפריל,  14ביום אלף ש"ח )בתוספת מע"מ כדין( לסילוק סופי ומוחלט של התביעה.  683לתובעת סך של 

 אישר בית המשפט את הסדר הפשרה ונתן להסדר תוקף של פסק דין. 

 
מיליוני ש"ח בגין עבודות שביצעה התובעת  41הוגשה תביעה כספית נגד החברה על סך של  2115ביוני,  31ביום  3.2.1

ת לתשלום בגין עריכת מודיעין. לטענת התובעת, היא זכאי -להקמת תחנת מודיעין מרכז, במסגרת הקמת קו נתב"ג
שינויים תכנוניים למבנה המקורי, חריגים, הארכת משך הביצוע ועוד. בין הצדדים התקיים הליך גישור אשר 

מיליון ש"ח בצירוף מע"מ כדין לסילוק סופי   13השתכלל לכדי הסכם פשרה לפיו תשלם הרכבת לתובעת סך של 
 המשפט את הסדר הפשרה ונתן לו תוקף של פסק דין. אישר בית  2119במרס,  26ומוחלט של התביעה. ביום 

 
הוגשה עתירה למתן צווים נגד ממשלת ישראל, שר התחבורה, משרד התחבורה, המועצה  2114ביוני,  31ביום  3.2.2

הארצית לתכנון ובניה, הועדה הארצית לתכנון ולבניה לתשתיות לאומיות, רכבת ישראל ונתיבי ישראל )להלן 
קומית בנימינה ביקשה בעתירתה כי המשיבים יפעלו: להקמת הפרדה מפלסית, לביצוע "המשיבים"(. המועצה המ

, מתן כתב שיפוי בערך מלא למועצה כנגד תביעות 18טיפול אקוסטי ונופי לביצוע תיקונים בתכנית תשתיות לאומיות 
. בין הצדדים לירידת ערך, וקידום מהיר של התוכנית להקמת מסילת רכבת בבנימינה מערבה מהמיקום הנוכחי

התקיימו מגעים והידברות, אשר השתכללו לכדי הסכם פשרה לפיו העותרת תגיש בקשה לאישור תכניות הדרי 
תנועה לנתיבי ישראל ועם השלמת התכנון יגישו המועצה הארצית לתכנון ובניה ונתיבי ישראל את התוכניות לאישור 

אישר בית  2119באפריל,  1בעלות כלשהי(. ביום  ותקצוב משרד התחבורה )כל זאת מבלי שהחברה נדרשת לשאת
 המשפט את הסדר הפשרה ונתן לו תוקף של פסק דין.

 
מיליוני ש"ח בגין מטרדי רעש ונזקים  2.8 -הוגשו תביעות כספיות נגד החברה על סך כולל של כ 2115במהלך שנת  3.2.3

בני דרום. הצדדים הגיעו להסדר פשרה לפיו תשלם הרכבת  -שונים מסגרת הפעלת מסילת הרכבת בקו תל אביב
אלף ש"ח שכ"ט עו"ד לסילוק סופי ומוחלט של כל  34.2בצירוף מע"מ כדין וכן סך של  ש"חאלף  244 -לתובעת סך כ

 2119 ,בפברואר 11הרעש )יתר רכיבי התביעה לא הוסדרו בהסדר הפשרה(. ביום  טענה או תביעה שעניינה במטרדי
 אישר בית המשפט את הסדר הפשרה ונתן לו תוקף של פסק דין. 

 
מיליוני ש"ח בגין כך שלא  8.9 -, הוגשה כנגד החברה תביעה כספית נגד החברה על סך כולל של כ2117ביוני,  29ביום  3.2.4

שונים המגיעים לה בגין העבודות שביצעה במסגרת עבודתה כקבלנית משנה. ביום  שולמו לטענת התובעת סכומים
 נדחתה התביעה ללא צו להוצאות. 2119ביולי,  11
 

לקראת סיום ביצוע פרויקטים המבוצעים כחלק מתוכנית הפיתוח ובמסגרת גמר חשבון, עולות לעיתים דרישות מהקבלנים     3.3
בהסכמים המקוריים. דרישות אלה מסתיימות לרוב בהסכמה בין הצדדים בסכומים לתוספת תשלומים מעבר לנקוב 

 נמוכים משמעותית מסכומי הדרישה. במקרים בהם לא מושגת הסכמה, חלק מאותם קבלנים עשויים לתבוע את החברה.
 

 מיליוני ש"ח. 525-כנכון למועד פרסום הדוח, ידוע לחברה על דרישות לתוספות תשלום כאמור בסכום כולל של      3.3.1
על פי ניסיונה המצטבר של החברה בטיפול בדרישות כאלו בעבר וההערכה ההנדסית של החברה בגין עבודות 
 -שאכן בוצעו מעבר להסכמים המקוריים, סכומי תשלום נוספים אלו במידה וישולמו לא צפויים לעלות על כ

ציב הפיתוח של הפרויקטים. להערכת הגורמים מיליוני ש"ח. סכומים אלו, במידה וישולמו כלולים בתק 57
המקצועיים בחברה, הסיכויים שהחברה תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלו הכלולים בתקציב 

. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין, כי נכון למועד 51% -הפיתוח של הפרויקטים כאמור לעיל, הינם נמוכים מ
  ינה אם החברה תידרש לשלם את מלוא סכום הדרישות.זה, אין בידי החברה אישורי תקציב מהמד
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 מכשירים פיננסיים  - 8באור 

 
 שווי הוגן א.
 

בכל תקופות הדיווח, היתרות בדוח על המצב הכספי של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, קרן שמורה,  
פיננסיים, התחייבויות לספקים ולנותני  לקוחות, חייבים ויתרות חובה )לזמן קצר ולזמן ארוך(, השקעות בנכסים

 לשווי ההוגן שלהם. קרובותת או ושירותים, זכאים ויתרות  זכות ונגזרים פיננסיים תואמ
 המצב הכספי הינו כדלקמן:ן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות המוצגות בדוח על גהשווי ההו            

 
 

 גילוי בלבד:מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי 
 
 

 9302  יוניב 03ליום  

 באלפי ש"ח            
הערך 

  בספרים
 הוגן שווי
 0 רמה

 052,054 התחייבות בגין אגרות חוב       
 

055,822 
 

 
 9302ביוני   03ליום  

 באלפי ש"ח            
הערך 

  בספרים
 הוגן שווי
 0 רמה

 621,998 התחייבות בגין אגרות חוב       
 

627,212 
 

 9302  בדצמבר 00 ליום 

 "חש באלפי
 הערך

  בספרים
 הוגן שווי 
 0 רמה 

 511,414  498,128 בגין אגרות חוב     התחייבות
 
 
 
 

 "דיווח-126, מפנה הדוח לטופס ת1971-ה' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38בהתאם לסעיף 
ביוני  31על מצבת ההתחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון", ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה ליום 

2119. 
 

 להלן מספר ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה:
 

 1134981רכבת ישראל אגח א' )אגח קונצרני לא צמוד(, מספר  
 1134998פר  רכבת ישראל אגח ב' )אגח קונצרני צמוד מדד(, מס
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 )המשך(מכשירים פיננסיים  - 8באור 

 
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ב.

 
המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים,  

 למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן: 
 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  :1רמה 
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 
רכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הע : 3רמה 

 לצפייה(.
 

 9302 יוניב 03
   

 0רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן            
 אלפי ש"ח       

    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:           
 0,222  השקעות לזמן קצר           
 025,225  קרן שמורה           

 05,080  קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי ביטוח               
   

  022,820 
 
 

 9302 יוניב 03
 

   
 0רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן            

 אלפי ש"ח       
    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:           
 43,333  השקעות לזמן קצר           
 152,674  קרן שמורה           
 42,169  שקעות מיועדות בנכסים פיננסייםה    

   
  238,176 

 
 9302 בדצמבר 00
 
 0רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן            

 אלפי ש"ח  
   

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:          
 4,196  השקעות לזמן קצר          
 152,111  קרן שמורה          
 37,595  השקעות מיועדות בנכסים פיננסיים          

   
  193,792 
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 רכוש קבוע    - 2באור 

 
טרם שולמה עלות רכישת נכסים באשראי העומדת כנגד יתרות התחייבויות לספקים ונותני  ,2119 יוניב 31ליום  .1

הרכוש הקבוע כולל  אלפי ש"ח(. כמו כן, 429,338בסך של  2118 יוניב 31אלפי ש"ח )ליום  399,131 שירותים בסך של 
 218,465בסך של  ,2119 יוניב 31הפרשות בגין היטלי פיתוח והפרשות לתביעות משפטיות בגין פעילות פיתוח ליום 

 אלפי ש"ח(. 146,914 של סך 2118 יוניב 31אלפי ש"ח )ליום 
 

, הסתכמו התוספות לנכסים קבועים 2119 יוניב 31ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  שישהבמהלך התקופות של  .2
ושלושה חודשים  שישהבתקופות של )אש"ח בהתאמה.  413,257 -וכאלפי ש"ח  ,1,124,183-לסך של כובלתי מוחשיים 
 (. בהתאמה ,ש"חאלפי  527,883 -אלפי ש"ח וכ 1,184,169 -כ 2118 יוניב 31שהסתיימו ביום 

 
פחת והפחתות בהוצאות עלות המכר והוצאות אחרות מהפסד הון מגריעות רכוש קבוע מוצגים בקיזוז הפחתת  .3

ושלושה  שישהבתקופות של ממשלתיים  הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים. הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים
 417,884. )בהתאמהאלפי ש"ח  258,161 -ש"ח וכאלפי  512,113 בסכום של ,2119 יוניב 31שהסתיימו ביום חודשים 

 (., בהתאמה2118 יוניב 31ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  שישהאלפי ש"ח בתקופות של  211,551 -אלפי ש"ח ו
 

 .IFRS 16)ב(  בדבר יישום לראשונה של תקן חכירות   2ראה גם ביאור  .4
 

 
 9302שנת הרבעון הראשון להשבת ערך במהלך  .5

 
החברה ביצעה עדכון בתחזיות שלה בין היתר בשל חתימת נציגי הממשלה )ראה בביאור , 2119במהלך הרבעון הראשון לשנת 

להסכם ההפעלה  והפיתוח בנוגע לגובה הסובסידיה השנתית של פעילות הובלת המטענים וכן עדכון התחזיות (( על התיקון 2)9
התקיימו סימנים המצביעים על הצורך לאמוד  למועדי סיום מתוכנן לקווי שירות החשמול לתל אביב. כתוצאה מהעדכון

 לצורך כך בוצעה בחינה של אומדן סכום בר ההשבה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי.  .מחדש את הסכום בר ההשבה של החברה

 ההשבה: בר להלן פירוט ההנחות המרכזיות ששימשו בבסיס אומדן הסכום
 

 שנים, בהתאם ליתרת אורך החיים הממוצעת של נכסי התשתית, המהווים את נכס הליבה  28 -אורך חיי התחזית נאמד בכ
   של החברה.

 ( מבוססת על התכנית העסקית הרב שנתית ועל תכנית פיתוח מאושרת. 2121ת תזרים המזומנים המפורטת )עד לשנת תחזי 

  הכנסות החברה מסובסידיה שוטפת חושבו על פי עקרונות ההסכם החדש לאורך כל חיי התחזית תחת ההנחה כי עקרונות
 אלו ייכללו גם בהסכמי הסובסידיה שייחתמו בעתיד.

 ת מדמי הפעלה שוטפים נחלקו לשני תרחישים:חשוב הכנסו 

. בתרחיש זה הונח כי שיעור הרווח הבסיסי 2121שנים על ידי החברה בשנת  8תרחיש בו יגויס אג"ח בעל אורך חיים של  .1
מההכנסות, בדומה למצב  2%, הונח כי הרווחיות הנורמטיבית תשוב להיות 2128. לאחר שנת 2128עד שנת  4%יהיה 

, ללא תלות 2%"ח בהסכם הסובסידיה )הונח כי לטווח הארוך בממוצע, הרווחיות תתכנס לרמה של ערב גיוס האג
  בקיומו של גיוס אג"ח נוסף(.

תרחיש בו לא יבוצע גיוס אג"ח נוסף מעבר לאג"ח הקיים נכון למועד הערכת השווי. בתרחיש זה הונח כי הרווחיות  .2
 מההכנסות. 2%ית תעמוד על ועד תום תקופת התחז 2121הנורמטיבית החל משנת 

 .71%לעיל הינה  1בהתאם להנהלת החברה, ההסתברות לתרחיש 

  1%שיעור המינוף הנורמטיבי הרלוונטי לחברה בהתאם למגבלות נטילת האשראי החלות עליה מתוקף ההסכם החדש הינו. 

 עבור כל תחום פעילות וחושב כממוצע משוקלל של שיעורי ההיוון שנאמדו 5% -היוון משוקלל )לאחר מס( שיעור. 

  נאמד בהתאם לגידול החזוי בנסועה  2121שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר הנוסעים ומגזר המסחר לאחר שנת
. בעקבות זאת, 2124מהפרויקטים הקיימים למועד הערכת השווי, עד להגעת כמות הנוסעים לקיבולת המקסימלית בשנת 

 עצמיות של מגזרים אלה לא תצמחנה. הונח כי ההכנסות ה 2125החל משנת 

  עד להגעת כמות הטון לק"מ 3.4%-נאמד בכ 2121שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר המטענים לאחר שנת ,
הונח כי ההכנסות העצמיות של מגזר המטענים לא  2133. בעקבות זאת, החל משנת 2132לקיבולת המקסימלית בשנת 

 תצמחנה. 

 14% -כ בהערכה שנקבע שוויה מסך הגרט ערך אחוז. 

 .סכום בר השבה נקבע לפי שווי שימוש 

 
מיליוני ש"ח,  23שווי השימוש עולה על הערך בספרים, לכן רשמה החברה השבת ערך נכסים בסך של ביצוע העבודה, נכון ליום 

, רות בדוח על הרווח והפסדהשינוי בהפרשה לירידת ערך נכסים נזקף לסעיף הכנסות )הוצאות( אחהמתייחס לפריט רכוש קבוע. 
 .2119במרס ,  31במסגרת הדוח הכספי ביניים ליום 
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 מגזרי פעילות -4באור 

   
י פעילות בדוחות בדבר מגזר 26זהה לזה שהוצג בביאור  המגזריובסיס המדידה של הרווח וההפסד  המגזריהפיצול  בסיס .א

בגין המגזרים באופן המשקף בצורה נאותה יותר את , פרט לעדכון מפתח העמסה בהוצאות הדלק הכספיים השנתיים
צריכת הדלק בפועל בכל מגזר, בהתאם לכך עודכנו תוצאות המגזרים בכל אחת מהתקופות הכלולות בדוחות כספיים אלה 

 כנתוני השוואה.
 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.

 

 
מגזר 

  נוסעים
מגזר 

  מטענים
מגזר 
 סחר

 
מגזר 
  פיתוח

פעילויות 
 אחרות

 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  
   

 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו 
 )בלתי מבוקר( 9302ביוני  03ביום 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 הכנסות מחיצוניים 
 

049,920 
 

22,452 
 

92,500 
 

- 
 

5,394 
 

 828,422  
  הכנסות מדמי הפעלה שוטפים

509,208 
 

42,852 
 
-  

 
- 

 
- 

 
529,800 

 0,945,322  5,394  -  92,500  028,202  025,20,35  סה"כ הכנסות 
             

 0,355  (0,303)  -  02,032  (330,80)  02,222  רווח )הפסד( מגזרי

 2,320            פחת והפחתות, נטו בלתי מוקצות
 2,053            רווח  )הפסד( תפעולי

 הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
 

          4,328 

 08,948            רווח )הפסד( לפני מיסים 
 
 
 
 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו 
 )בלתי מבוקר( 9302ביוני  03ביום 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 824,208  5,420  -  90,202  23,280  058,320  מחיצונייםהכנסות 

 582,803  -  -  -  58,520  450,452  הכנסות מדמי הפעלה  שוטפים
 0,988,248  5,420  -  90,202  042,429  0,385,549  סה"כ הכנסות 

             
 09,589  0,088  -  05,400  (09,030)  98,353  רווח )הפסד( מגזרי

 92,249            פחת והפחתות, נטו

 (00,993)            הפסד תפעולי

 4,292            הוצאות מימון, נטו

 הפסד לפני מסים על ההכנסה
 

          (02,582) 
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 )המשך( מגזרי פעילות -4באור 
 
 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 

 
מגזר 

  נוסעים
מגזר 

  מטענים
מגזר 
 סחר

 
מגזר 
  פיתוח

פעילויות 
 אחרות

 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  

 
 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו 
 )בלתי מבוקר( 9302ביוני,  03ביום 

 
           

 985,020  8,325  -  09,203  85,205  029,802  הכנסות מחיצוניים 
 834,900    -  -  02,992  045,334  הכנסות מדמי הפעלה שוטפים

 420,228  8,325  -  09,203  089,52  282,882  סה"כ הכנסות 

 
 

           

 רווח )הפסד( מגזרי
 

05,589  (000,00)  2,332  -  (0,222)  00,583 
 (2,000)            פחת והפחתות, נטו בלתי מוקצות

 8,432            הפסד( תפעולירווח  )

 הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
 

          0,382 

 רווח )הפסד( לפני מיסים 
 

          2,425 
 

 

ה חודשים שהסתיימו לתקופה של שלוש
 )בלתי מבוקר( 9302 ביוני 03ביום 

            
             

 248,811  4,615  -  12,442  44,696  187,157  הכנסות מחיצוניים
 385,579  -  -    37,722  347,857  הכנסות מדמי הפעלה שוטפים 

 סה"כ הכנסות
 534,914  82,418  12,442  -  4,615  634,389 

             
 2,455  1,716  -  99,12  (16,738)  8,348  רווח )הפסד( מגזרי

 12,888            פחת והפחתות, נטו

 תפעוליהפסד 
           (11,433) 

 1,218            הכנסות מימון, נטו

 (9,225)            הפסד לפני מסים על ההכנסה

 
 ביום שהסתיימה לשנה

 )מבוקר( 9302, בדצמבר 00 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
             

 987,275  11,547  -  47,181  176,811  752,846   מחיצוניים הכנסות
 1,446,984  -  -  -  143,961  1,313,124  שוטפים הפעלה מדמי הכנסות

 2,434,259  11,547  -  47,181  321,761  2,155,871   הכנסות"כ סה
 (48,397)  4,511  -  29,168  (61,539)  (21,537)  מגזרי )הפסד( רווח
 48,575            נטו, והפחתות פחת

 218,999            מוקצות בלתי משותפותהוצאות 
 (315,971)            תפעולי הפסד

 (9,115)            נטו, מימון וצאותה

  מיסים לפני הפסד
 

          (315,186) 
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 )המשך( מגזרי פעילות -4באור 

 
 מידע נוסף ג.

 

  
מגזר 
  נוסעים

מגזר 
 מגזר סחר  מטענים

 
  מגזר פיתוח

פעילויות 
 אחרות

 
 סה"כ  התאמות

 אלפי ש"ח  
 

                              9302ביוני,  03ליום 
 92,929,259  99,442,032  2,823  4,850,020  4,220  02,358  22,042  נכסי המגזר

               
 

                              )בלתי מבוקר( 9302ביוני,  03ליום 
 *27,938,346  *16,999,315  4,515  11,829,183  9,186  43,157  53,211  נכסי המגזר

               
 

               )מבוקר( 9302בדצמבר,  00ליום 
               

 29,113,421  *22,813,924  9,118  6,189,471  6,851  43,247  61,912  המגזר נכסי
 
 
 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 5באור 
   

מדינת ישראל וחברות ומוסדות בשליטתה מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה. החברה לא הציגה בדוחות הכספיים עסקאות 
 שבוצעו במהלך העסקים הרגיל עם בעל עניין בה, למעט עסקאות חריגות.     

 
  

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.
  

 יתרות עם מדינת ישראל כריבון 
 

 בדצמבר 00 ליום  יוניב 03 ליום  
  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  

 

       
       בחובה:

       
       נכסים שוטפים

       
 213,731  266,312  950,492  , )ג()א(, )ב( ממשלת ישראל בגין דמי הפעלה שוטפים, נטו 

                   *1,131,166  *643,447  202,292  (ו, )(ה, )(ב) ממשלת ישראל בגין פעילות פיתוח
 

      
  0,320,825  919,759  1,343,797  

      
       נכסים לא שוטפים 
 96,929  221,817  -  דמי הפעלה לקבל בגין שימוש בכספי אג"ח )ב(,)ד( -ממשלת ישראל 

       
       בזכות:

       
       התחייבויות שוטפות

       
 -  77,691  54,298  )ב(הלוואה לזמן קצר 
 86,331  86,331  24,003  )ב(  בגין החזר מע"מ

 
      

  040,928  164,121  86,331 

       
       התחייבויות לא שוטפות

 *25,989,196  *24,714,666  94,238,489  הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים )ב(
       

 
 תיקון למפרע של טעות לא מהותית במספרי השוואה. -)ה( 2* ראה ביאור 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 5באור 

 
 )המשך( יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.
 
 

 )המשך(יתרות עם מדינת ישראל כריבון 
 
  הכנסות לקבל בגין דמי הפעלה אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.   (א)
 לא התקבל אישור מהמדינה לגבי יתרות החובה ויתרות הזכות ליום המאזן.  (ב)
 תקופת הדיווח.מהלך בשנחתמה  בדבר תוספת להסכם פיתוח והפעלת רכבת ישראל 8.5ראה גם ביאור  (ג)
 בגין משיכה מכספי האג"ח לטובת פרויקטי פיתוח לרבות ריבית שנצברה. (ד)
 מן קצר.חלות שוטפת בגין אג"ח מוצגת בממשלת ישראל לז  (ה)
 הדוח(  לתקופת השייכת ביצוע תקופת בגין תום תקופת הדוח אחרי להתקבל )שצפויים ממשלתיים מענקים בגין לקבל נכס    (ו)

 מוצג בממשלת ישראל לזמן קצר.   
              

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ב
 

 עסקאות עם מדינת ישראל כריבון         
 

 שישהלתקופה של   
 חודשים שהסתיימה

  יוניב 03ביום 

 לתקופה של שלושה
 חודשים שהסתיימה

  יוניב 03ביום 

 לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00ביום 
  9302  9302  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  

 

           
 1,446,984  385,579  834,900    748,431  529,800 8 הכנסות מדמי הפעלה פעולות שוטפות 
 הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים  
 ממשלתיים  

 
209,000 

 
417,884  922,043 

 
211,551 

 
887,731 

    
 

 
 

 
   

  0,928,294  1,166,314  448,020  597,129  2,334,714 
           

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 2 באור

 .וייצוגיות תלויות תביעות לגבי 3 באור ראה .1
 

אסטרטגי חדש אשר צפוי להעלות את כמויות ההובלה ברכבת במרס נחתם הסכם הובלה ארוך טווח עם לקוח  24ביום  .2
הודיע  על ביטול ההסכם או על כוונתו לבו הוא מודיע , התקבל מכתב מהלקוח 2119באוגוסט  12ביום   באופן משמעותי.

, תוך בקשת הלקוח לכנס פגישה לדיון משותף בנושא לדחות בהסכמה את מועד תחילתו, בין היתר בשל קשיים סטוטוריים

למועד אישור הדוחות  כוןנ .לתום תקופת הדיווחנציין כי לחברה לא היה ידוע על כוונה זו נכון טרם קבלת החלטה. 
 חסותה. יהכספיים טרם העבירה החברה את התי

 
 מיליוני ש"ח נובע 277 -סך של כלוקת בעניין דרישות קבלנים, שילמה החברה דרישה לקבלן במח 3.3בהמשך לביאור  .3

  , כל התשלום מומן על ידי המדינה.הקו המהיר לירושליםפרוייקט בעיקר מ
 

אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר מיכאל מייקסנר למנכ"ל החברה. מר מייקסנר החל     2119באפריל,  11ביום   .4
 . 2119ביוני,  26בכהונתו ביום 

 
, אישר דירקטוריון החברה תיקון להסכם ההפעלה והפיתוח בנוגע לגובה הסובסידיה השנתית של 2119במאי  15ביום  .5

 2119ביטול שחיקת מחולל דמי הסובסידיה לטון/ק"מ בשנים  , שאלה עיקריו:2119-2121פעילות הובלת מטענים לשנים 
 מכולה. TEU-יץ להובלת מכולות: תעריף לתמרו 2118בונוסים על גידול בהיקף הובלת מטענים בהשוואה לשנת  ;2121-ו

 התיקון האמור אושר על ידי נציגי הממשלה כמתחייב מהסכם ההפעלה והפיתוח.
 

אישר דירקטוריון החברה להאריך את התחייבותו שלא לדרוש את פירעון החוב של רכבת ישראל  2119במאי,  15ביום  .6
במאי  19חודשים החל מיום  12, כך שתחול לתקופה של מטענים בע"מ )החברה הבת( כלפיה בשלושה חודשים נוספים

  , וזאת כל עוד דרישת פירעון החוב כאמור עלולה להביא את חברת הבת לכדי חדלות פירעון.2119
 

למדיניות התגמול, בהתאם להמלצת ועדת התגמול של החברה, כך   אישר דירקטוריון החברה עדכון 2119במאי,  27ביום  .7
משכר מנכ"ל )וזאת חלף  91%-81%של נושא משרה בחברה שהינו ברמת עיסוק של סמנכ"ל יהיה שטווח השכר החודשי 

 .משכר מנכ"ל החברה( 91%-71%טווח שכר של 
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 הדיווחלאחר תאריך  מהותיים אירועים - 2 באור

 
 .וייצוגיות תלויות תביעותהתפתחויות ב לגבי 3 באור ראה .1

 
( על ידי בומברדייה 7)מנה  DDקרונות  74נציגי המדינה וועדת מכרזים עליונה ברכבת אישרו רכש של  2119בחודש מאי  .2

 175.3-שולמה מקדמה ראשונה בסך של כ 2119ביולי  11ביום מיליון שקלים )מחירים שוטפים(.  631-כספי של כבהיקף 
  מיליוני שקלים.

 
היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים  -פרסם מבקר המדינה דוח מיוחד בנושא , 2119ביוני  24ביום  .3

בגוף הדוח ישנה התייחסות להיבטי זיהום אוויר בתחנות רכבת, נכון למועד הדוח הוקם צוות לתיקון  .במפרץ חיפה
 שות המנכ"ל.אליקויים בר

 
חניוני אופניים  4ת ההסכם, הרכבת תקים באמצעות הקבלן במסגר שעניינו תחום שירות חדש, בחר זוכה במכרז להסכםנ .4

 -ובכך להוריד אופניים מהקרונות נוסעים –רובוטיים בתחנות הרכבת על מנת לאפשר לנוסעי הרכבת, פתרון חניה חינמי 
 דבר שישפר את השירות ואת הבטיחות בתחנה ובנסיעה. 

מקומות חניה. תחנת ב"ש אוניברסיטה   211-יים עם למעלה מחניונים תת קרקע -תחנות הפיילוט הן" ת"א סבידור הרצליה
  .מלש"ח 25-עלות משוערת של הפרויקט כ  מקומות חניה. 51חניונים עיליים עם למעלה מ –ונתניה 

 
הכולל מספר נושאים הקשורים ברכבת ובעיקר  משבר התחבורה הציבורית פורסם דוח מבקר המדינה שעניינו,  2119ץ במר .5

 26ביום . בהיערכות משרדי הממשלה והרכבת לגידול במספר הנוסעים, וכפועל יוצא הצפיפות בקרונות בשעות השיא ועוד
אישר את המלצות הצוות לתיקון ליקויים אשר הוקם בעקבות דוח מבקר המדינה. נכון למועד , הדירקטוריון 2119ביוני 

וחות הכספיים, הרכבת ממשיכה את פעולותיה יחד עם משרד האוצר והתחבורה לתיקון הליקויים המופיעים אישור הד
  בדו"ח . 

 
 21אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון, למשך שנה )מיום  2119באוגוסט,  7ביום  .6

  (. 51%שרה )( בהיקף של חצי מ2121ביוני,  19ועד ליום  2119ביוני, 
 

, אישר דירקטוריון החברה עדכון למדיניות התגמול, בהתאם להמלצת ועדת התגמול של החברה, 2119באוגוסט,  7ביום  .7
משכר מנכ"ל )וזאת  81%-65%כך שטווח השכר החודשי של נושא משרה בחברה שהינו ברמת עיסוק של מנהל אגף יהיה 

 . משכר מנכ"ל החברה( 81%-61%חלף טווח שכר של 
 

 
אישר דירקטוריון החברה להאריך את התחייבותו שלא לדרוש את פירעון החוב של חברת רכבת  2119באוגוסט,  7ביום  .8

 19חודשים החל מיום  12לתקופה של  ישראל מטענים בע"מ )החברה הבת( כלפיה בשלושה חודשים נוספים, כך שתחול
  ., וזאת כל עוד דרישת פירעון החוב כאמור עלולה להביא את חברת הבת לכדי חדלות פירעון2119באוגוסט, 
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 מידע כספי ביניים נפרד )בלתי מבוקר(
 9302 יוניב 03ליום 
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 רכבת ישראל בע"מ
 
 

 הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים
 .9332 –שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו 

 
 הצהרת יו"ר הדירקטוריון

 
 
 

  -אני, דן הראל, מצהיר כי 
 

 1971 -בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  .1
 "הדוחות"(. -)להלן  2119"החברה"( לרבעון השני לשנת  -של חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן 

 
של עובדה מהותית בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים אינם כוללים מצג לא נכון  .2

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא 
 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי  באופן נאות,
 המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים  .4

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של  לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך
בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

 בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 

חברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של ה .5
  -בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי  (1)

 העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי ;
 

ת ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי כל תרמית, בין מהותי (2)
 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
 אין באמור לעיל לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
 
 

   

 דן הראל  2119 ,באוגוסט 21 :תאריך

 יו"ר הדירקטוריון  
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 הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים 

 9332 -שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון( התשס"ו 
 

 הצהרת מנהל כללי
 
 

  -, מצהיר כי מיכאל מייקסנראני, 
 

 1971 -בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  .1
 "הדוחות"(. -)להלן  2119"החברה"( לרבעון השני לשנת  -של חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן 

 
של עובדה מהותית בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים אינם כוללים מצג לא נכון  .2

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, 
 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי  באופן נאות,
 המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים  .4

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של  לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך
בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

 בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 

חברה ולדירקטוריון שלה, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של ה .5
  -בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי  (1)

 העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי ;
 

ת ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי כל תרמית, בין מהותי (2)
 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
 אין באמור לעיל לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
 
 

   

 מיכאל מייקסנר  2119 ,באוגוסט 21 :תאריך

 מנכ"ל  
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 בע"מרכבת ישראל 
 
 

 הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים 
 9332 -שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון( התשס"ו 

 
 הצהרת  סמנכ"ל כספים וכלכלה

 
 

  -, מצהיר כי מרדכי ווטרואני, 
 

של  1971 -בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  .1
 "הדוחות"(. -)להלן  2119"החברה"( לרבעון השני לשנת  -חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן 

 
ון של עובדה מהותית ולא בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים אינם כוללים מצג לא נכ .2

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו 
 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 
 בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן .3

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של 
 החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך  .4

בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים גילוי הנדרש בדוחות. 
כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך 

 תקופת ההכנה של הדוחות.
 
ן המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבו .5

  -על הערכתנו העדכנית ביותר 
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי  (1)
 העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי ;

 
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי  (2)

 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 אין באמור לעיל לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 
 

   

 מרדכי ווטרו  2119 ,אוגוסטב 21 :תאריך

  כספים וכלכלהסמנכ"ל   
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 הכספי הביניים הנפרד המידעלסקירת דוח מיוחד 

 0791-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל83לפי תקנה 

 

 

 מבוא

 

ולפי  0791-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל83סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ולתקופות של שישה ושלושה  9107ביוני  81"החברה"( ליום  -)להלן  רכבת ישראל בע"מהוראות רשות החברות הממשלתיות של 

 היא החברה. אחריותנו של וההנהלה ע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריוןחודשים שהסתיימו באותו תאריך. המיד

 .סקירתנו על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על להביע מסקנה

 

 היקף הסקירה

 

ופות ביניים הנערכת על ידי של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתק 0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 

לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת 

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים  הנערכת

 שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

 

כספי הביניים הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע ה

, והוראות רשות החברות 0791-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל83המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 הממשלתיות.

 

 הדגש עניינים מסוימים

 

  –מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל,  אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאורים בדוחות הכספיים כלהלן

 

בדבר תביעות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברה והחברה הבת, אשר להערכת הנהלת  5בביאור  .0
ניתן להעריך את מידת הסיכון הגלומה בהן ולכן לא ניתן  החברה, לאור השלב המקדמי בו נמצאות התביעות והבקשות הנ"ל לא

ולפיכך, בדוחות הכספיים לא נכללו כל הפרשות  להעריך את השפעתן, אם בכלל, על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של החברה,
 בגינן. 

מקורות מספקים בהיקף  ב'  בדבר מצבה הכספי של החברה והערכת הנהלת ודירקטוריון החברה כי לחברה יהיו0לאמור בביאור  .9

 ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין. 

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

  .1107באוגוסט,  10תל אביב, 
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 רכבת ישראל בע"מ
 על המצב הכספי נתונים

 
 

 
 בדצמבר 00ליום   יוניב 03ליום   יוניב 03ליום    
   9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  באור 
        

 

        
        נכסים שוטפים

        
 113,525  172,236  007,620   מזומנים ושווי מזומנים

 4,196  43,333  0,222   השקעות לזמן קצר
 -  -  29,,96   קרן שמורה

 215,979  165,318  60,,9,6   לקוחות
 *1,343,797  *919,759  26,,0,320  4 ממשלת ישראל

 316,636  371,948  ,9,2,20   חייבים ויתרות חובה
 13,661  12,663  00,263   מלאי

        
 1,997,693  *1,674,247  0,660,939   סה"כ נכסים שוטפים

        
        

        נכסים לא שוטפים
        

 36,181  36,149  06,622   חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
 153,715  154,313  000,220   קרן שמורה 

 37,827  42,661  06,207   בנכסים פיננסיים מיועדות השקעות 
  96,929  221,817  -  4 ממשלת ישראל

 36,111  59,111  06,333   נכסי מיסים נדחים
   9,,,792  513,921  361,651 

        
        רכוש קבוע

        
 21,611,411  14,939,668  ,0,,93,273   רכוש קבוע מופעל, נטו 
 5,937,131  11,573,857  7,936,062   רכוש קבוע בהקמה 

        
 26,547,441  25,513,525  96,376,732   סה"כ רכוש קבוע, נטו 

        
 289,433  282,694  920,2,9   נטונכסים בלתי מוחשיים, 

        
 27,197,525  26,311,139  96,730,662   סה"כ נכסים לא שוטפים

        
 29,195,218  27,984,386  220,,92,06   סה"כ נכסים 

 
 תיקון למפרע של טעות לא מהותית במספרי השוואה. -)ה( 2* ראה ביאור 

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. הבאורים
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 רכבת ישראל בע"מ
 על המצב הכספי נתונים

 
 
 

 בדצמבר 00ליום   יוניב 03ליום   יוניב 03ליום    
   9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   
 אלפי ש"ח  באור 
        

 

        התחייבויות שוטפות

        

 986,111  797,347  202,702   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 221,131  234,835  902,0,7   זכאים ויתרות זכות

 86,331  164,121  ,070,92  4 ממשלת ישראל
 494,858  199,122  962,222   הפרשות

 248,919  248,614  ,923,00   התחייבות בגין אג"ח לזמן קצר
 -  -  93,920   חלויות שוטפות בגין התחייבות חכירה

  
     

 
 2,137,328  1,643,828  0,670,939   סה"כ התחייבויות שוטפות

        
        התחייבויות לא שוטפות

       
 

 249,219  373,394  092,9,9   התחייבות בגין אג"ח לזמן ארוך
 32,559  5,929  07,,,,   עודף התחייבויות על נכסים של חברת הבת

 123,473  174,262  002,220   הטבות לעובדים 
 *25,989,196  *24,714,666  7,9,,97,23  4 ממשלתיים הכנסה נדחית בגין מענקים

 -  -  ,09,76   התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך
        

 26,394,447  25,258,251  97,2,9,266   סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
        

        הון עצמי
        

 3,111,111  3,111,111  0,333,333   הון מניות 
 174,720  174,721  693,,06   הוןקרן 

 (2,411,277)  (2,192,413)  (32,202,,9)   יתרת הפסד
        

   672,239  1,182,317  763,443 
        

 29,195,218  27,984,386  220,,92,06   סה"כ התחייבויות והון עצמי
 
 

 השוואה.תיקון למפרע של טעות לא מהותית במספרי  -)ה( 2* ראה ביאור 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
 
 
 
 
 

 2119, אוגוסטב 21      
 מרדכי ווטרו

  סמנכ"ל כספים וכלכלה
 
 
 
 

 מיכאל מייקסנר 
  מנכ"ל

 דן הראל
  יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות 
 הכספיים
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 כבת ישראל בע"מר
 על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר נתונים 

 
 

 
חודשים  שישהלתקופה של 

 יוניב 03שהסתיימה ביום 

 
לתקופה של שלושה 

 חודשים שהסתיימה ביום
 יוניב 03

לשנה  
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

 9302  9302  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 

          
 

          
 2,127,255  555,191  ,272,07  1,186,156  2,,,0,000 הכנסות ממכירות ושירותים 

          
ות ממכירות עלות ההכנס

 **1,115,461  0,3,3,220 ושירותים
 

200,022 
 

529,922** 
 

2,137,522 
          

 89,733  25,268  02,932  71,595  77,,69 רווח  גולמי
          

 13,775  2,821  ,0,29  5,621  0,093 הוצאות מכירה ושיווק
 144,111  **33,413  00,303  **71,923  60,002 הוצאות הנהלה וכלליות

 (213,871)  688  37,  1,131  90,296 אחרות, נטו הכנסות )הוצאות( 
   רווחי )הפסדי( חברות בנות, נטו  
  (00,229) ממס 

 
(7,418) 

 
222 

 
(173) 

 
(34,188) 

          
 (316,111)  (11,441)  709,,  (13,235)  2,930 תפעולי )הפסד( רווח

          
 3,868  2,492  9,030  2,971  2,307 הכנסות מימון
 12,985  1,285  0,322  9,512  0,309 הוצאות מימון

          
לפני מיסים על )הפסד( רווח 

 (19,766)  936,,0 הכנסה
 

2,722 
 

(9,233) 
 

(315,117) 
          

 (23,111)  -  -  -  0,333 מיסים נדחיםהכנסות )הוצאות( 
          

 (338,117)  (9,233)  2,722  (19,766)  02,936 נקי)הפסד( רווח 
          

          רווח )הפסד( כולל אחר: 
 7,764  8,277  (2,762)  8,277  (2,2,2) רווח )הפסד( כולל אחר

          
          

 (331,353)  (956)  (93)  (11,489)  2,022 כולל)הפסד( סה"כ רווח 
 
 

 סיווג מחדש. -)ד( 2** ראה ביאור 
 
 
 
 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.ב  
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כבת ישראל בע"מר  
 על תזרימי המזומנים נתונים

 

 

 שישהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה

 יוניב 03ביום 

 
 לתקופה של שלושה

 חודשים שהסתיימה
 יוניב 03ביום 

לשנה  
 שהסתיימה

 00ביום 
 בדצמבר

 9302  9302  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
          

 

          
          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

          
 (338,117)  (9,233)  2,722  (19,766)  02,936 נקי )הפסד( רווח 

          
          

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
 מפעילות שוטפת

  
 

 
 

 
 

  

          
          הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 23,111  -  -  -  (0,333) שינוי מסים נדחים
 48,575  12,888  09,202  25,962  92,932 פחת והפחתות, נטו  

 219,111  -  -  -  (90,333) בעבר שהוכר ערך מירידת)השבה(  הפסד
 31  121  -  121  - הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע

 שערוך נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 
 (0,237) רווח או הפסד, נטו

 
2,132  (0,362)  1,231  2,511 

 34,131   166   (,,2)  7,411  00,266 חלק החברה )ברווחי( בהפסדי חברות בנות 
 -  -  979  -  202 הוצאות מימון בגין חכירה

 00,622  35,615  00,,6,  14,416  317,145 
          
          

          שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
          

 (36,056)  (1,661)  (00,009)  4,613  (,2,,0,) ירידה )עלייה( בלקוחות

 (22,226) ירידה )עלייה( בחוב ממשלת ישראל
 

1,648 
 

(26,,92) 
 
(8,945)*** 

 
54,227 

בחייבים ויתרות חובה )כולל יתרות חובה  עלייה
 (6,377,) לזמן ארוך(

 
(62,329) 

 
(02,073)  (17,419)  (12,464) 

 (1,573)  (72)  20,  (576)  (003) במלאי (עלייהירידה )
בהתחייבות בשל הטבות לעובדים,  )ירידה( עלייה
 (44,870)  3,795  0,260  6,432  9,779 נטו

 55,178  61,416  23,323  51,695  320,,7 בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה
 (53,126)  ***14,815  (9,622)  (29,773)   39,,00 עלייה )ירידה( בזכאים, יתרות זכות והפרשות

 (72,703)  (29,291)  (02,297)  51,911  (38,684) 
          

( לפעילות )ששימשומפעילות מזומנים נטו שנבעו 
 (59,656)  56,183  (90,026)  (13,441)  (0,732,) שוטפת

 
 

 סיווג מחדש. -)ד( 2*** ראה ביאור 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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 רכבת ישראל בע"מ

 על תזרימי המזומנים נתונים
 

 

 .סיווג מחדש  -)ד(  2באור  ראה ***
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

 

 

 
 שישהלתקופה של 

 חודשים שהסתיימה
 יוניב 03ביום 

 
 לתקופה של שלושה

 חודשים שהסתיימה
 יוניב 03ביום 

 
 

 לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

  9302  9302  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
           

           
תזרימי מזומנים מפעילות 

 השקעה
 

 
   

 
    

           
 (2,723,671)  ***(541,111)     (,603,66)  ***(1,481,637)  (0,022,062)    רכישת רכוש קבוע

 (37,316)  (18,328)  (,7,22)  (22,546)  (00,272)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
בזכאים/חייבים בגין  שינוי
 מע"מ

 
(69,02,)  (8,663*)**  (20,,20)  (34,461)***  14,171 

תקבולים בגין מענקי השקעה 
 מממשלת ישראל

 
0,927,093  1,241,712***  600,,79  596,212***  2,519,553 

 1,379  289  -  419  ,03  תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה ממימוש נכסים 

פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 
 דרך רווח או הפסד, נטו

 

9,979  99,133  0,372  (17,198)  142,979 
 בפקדונות (השקעה) גביית

 בתאגידים בנקאיים, נטו
 

029,367  227,161  23,920  77,875  213,265 
           

שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 השקעה (ששימשו לפעילות)

 
(0,072)  54,458  (,,036)  63,379  

               
121,261         

 
 

         
תזרימי מזומנים מפעילות 

 מימון
 

         
           

קבלת מענק ממשלתי לכיסוי 
 פרעון קרן אג"ח

 
09,,032   123,713   -  -  248,117 

 (248,117)  -  -  (123,713)  (032,,09)  פרעון קרן אג"ח
קבלת מענק ממשלתי לכיסוי 

 פרעון ריבית אג"ח
 

0,722  3,181    -  5,656 
 (6,654)  -  -  (3,623)  (99,,9)  ריבית ששולמה

קבלת הלוואה לזמן קצר 
 ממשלת ישראל, נטו

 
 66,333                                                            77,111                                                           -  -  77,111 

הלוואה לזמן קצר  פרעון
 ממשלת ישראל, נטו

 
-  -  -  -  (77,844) 

 -  -  (979)  -  (202)  הוצאות מימון בגין חכירה
 -  -  (2,392)  -  (2,726)  פרעון התחייבות בגין חכירה

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 )ששימשו לפעילות( מימון
 

77,303  76,457    (2,923)  -  (1,842) 
  

         
במזומנים ושווי  )ירידה( עלייה

 מזומנים
 

90,927  117,474  (03,22,)  119,462  58,763 
  

         
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 לתחילת התקופה
 

000,292  54,762  076,662  52,774  54,762 

 
 

         
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 לסוף התקופה
 

007,620  172,236  007,620  172,236  113,525 
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 כללי - 0באור  

  
 הישות המדווחת   
והשכרה של מתחמי מסחר חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן "החברה"( עוסקת בהסעת נוסעים, הובלת מטענים ברכבת  .א

ומקימה את התשתיות הנדרשות לפעילותה. החברה נתמכת באופן שוטף ומתמשך בממשלת ישראל לצורך מימון פעילותה 
, נחתם הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל )להלן "ההסכם 2114ביוני  17ביום  השוטפת ופעילות הפיתוח שלה.

 .31.12.2121 ועד ליום 1.1.2113בתוקף מיום  החדש"(
החברה הינה בבעלות מלאה של מדינת ישראל, ולפיכך הינה חברה ממשלתית וחל עליה חוק החברות הממשלתיות, 

וההוראות שניתנו על פיו, לרבות כללים והוראות לעריכת הדוחות הכספיים ודוחות דירקטוריון בהתאם  1975-התשל"ה
 לחוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות.

 

מיליוני ש"ח ליום  41-כגרעון בהון החוזר בסכום של ו  2119, יוניב 31ליום  מיליוני ש"ח 8- וזר, בסכום של כון חהלחברה  .ב
 42 -כ בסך של חודשים שישהשל  הלתקופמפעילות שוטפת  שלילי, בהתאמה; לחברה תזרים מזומנים 2118בדצמבר  31
ני מיליו 21 -כ של בסך  2119 יוניב 31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  שלילימזומנים  תזרים, "חשי יליונמ

  מיליוני ש"ח. 61-בסך של כ  2118בדצמבר  31ביום שהסתיימה מפעילות שוטפת לשנה  שלילי מזומנים ותזרים, ש"ח
 

ה שישלחברה הפסד תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( תפעוליות אחרות )בעיקר הפסד מירידת ערך( לתקופות של כמו כן, 
ורווח תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( תפעוליות  וני ש"חמילי 16 -בסך של כ 2119 יוניב 31חודשים שהסתיימו ביום ושלושה 

 2118 ,בדצמבר 31תפעולי לשנה שנסתיימה ביום  הפסדומיליוני ש"ח, בהתאמה  4 -כב אחרות )בעיקר רווח מהשבת ערך( 
 מיליוני ש"ח. 112 -בסך של כ

 

החברות הממשלתיות לפעול לתיקון קיבל דירקטוריון החברה החלטה לפיה הוא ממליץ לרשות  2119בפברואר,  13ביום 
בדצמבר,  18מיום  5317(, אשר תוקנה בהחלטה מס' 268)חכ/ 2112באפריל,  2מיום  4545החלטת ממשלת ישראל מס' 

(, בדבר הקמה והפרטה של חברת הבת למטענים, באופן המביא לכדי סיום פעילות חברת הבת למטענים וכן 327, )חכ/2112
 בתחום המטענים תרוכז ותנוהל בידי החברה. לפירוקה כך שכלל פעילות 

, כי ההסתברות להפרטת חברת 2119 בפברואר, 27בהמשך להחלטה האמורה, העריך דירקטוריון החברה, בהחלטתו מיום 
 .51%-הבת הינו נמוך מ

ת ראה ביאור בדבר המלצתו לרשות החברות לפעול מול ממשלת ישראל לסיום פעילות חברת הב ןלגבי החלטת הדירקטוריו
 בדוחות השנתיים המאוחדים.    ( 2) 27
 

בנוסף, במהלך עלייה בעלויות התפעול של החברה. ומ מתמשכת בתוצאות מגזר המטענים הרעהמסבלה בתקופה זו  החברה
 בפעילותה, דבר שהסב נזק בעיקר במגזר המטענים.ועד העובדים של החברה גרם לשיבושים  2119 סמר
 

החלה הנהלת החברה בתכנון ובביצוע של פעולות אשר מטרתן לשפר את תוצאות הפעילות של לאור התפתחויות אלו 
 ופעולות לחיסכון בעלויות.  החברה. פעולות אלו כוללות בין היתר תיקון הסכם הפיתוח וההפעלה מול מדינת ישראל

 
, 2119במאי  15ביום , וכן בודההחברה ממשיכה לבצע צעדי התייעלות בעיקר בתקורות בהתאם לתוכנית הע בתקופת הדוח,

להסכם ההפעלה והפיתוח בנוגע לגובה הסובסידיה השנתית של פעילות הובלת מטענים  תוספתאישר דירקטוריון החברה 
בונוסים על גידול  ;2121-ו 2119ביטול שחיקת מחולל דמי הסובסידיה לטון/ק"מ בשנים  :ה, שאלה עיקרי2119-2121לשנים 

התיקון האמור אושר על  מכולה. TEU-תמריץ להובלת מכולות: תעריף לו 2118בהשוואה לשנת בהיקף הובלת מטענים 
 ידי נציגי הממשלה כמתחייב מהסכם ההפעלה והפיתוח.

 
כמו כן יצוין כי בהמשך לאמור החברה במהלך הרבעון השני,  בתוצאות הפעילות שלכתוצאה מפעולות אלו חל שיפור 

, פירעון הקרן של אגרות החוב עתיד להתבצע מסכומים המאוחדים לדוחות הכספיים השנתיים)יג( (1.3)(1ג)20בביאור 
 המועברים לחברה מהמדינה ומכספי קרן שמורה ולא מתזרים החברה מפעילות שוטפת.

 
לאור היות החברה חברה ממשלתית המפעילה תשתית לאומית הנתמכת באופן שוטף ומתמשך בממשלת  ין כיוציבנוסף 

צורך מימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח שלה כאמור בסעיף א לעיל, ולאור הפעולות המתוכננות והמבוצעות ישראל ל
חברה יהיו מקורות מספקים בהיקף ובעיתוי הנדרש העל ידי הנהלת החברה כמוזכר לעיל, להערכת הנהלת ודירקטוריון 
  ד הנראה לעין.על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתי
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  החשבונאיתהמדיניות  עיקרי – 9באור 
 

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים .א
 

ומיידיים(  ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה 
 .1971-התש"ל

 -)להלן 2118בדצמבר,  31נה שהסתיימה ביום המאוחדים ליום ולשיש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוחות הכספיים 
 "הדוחות השנתיים"(. 

  

 .2119, אוגוסטב 21המידע הכספי ביניים נפרד אושר לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  
 

יים, פרט המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנת
לתוקף  סאשר נכנ 6IFRS 1דיווח כספי בינלאומיים  ןלשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום לראשונה של תק

 בתקופת הדיווח. 
לא הייתה השפעה מהותית על דוחותיה  , ליישום התקנים לראשונההשנתייים( בדוחותיה יד) 3בהמשך לאמור בביאור 

 .הכספיים של החברה
 

 
 חכירות

 
להלן ) חכירות – 16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדברלדוחות השנתיים  יד'  3בבאור  כמפורט

 למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה(. התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקן"
 

 הינה כדלקמן:בגין חכירות  2119בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת זמן 
 בעבור תמורה.

 
עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין 

חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן  12של עד חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה 
בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת 
ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן עבור קבוצת הרכבים אשר אותם חוכרת החברה 

 לא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה.ו
 

בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם 

 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19להוראות 
 

בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים בשיעור הריבית הגלומה במועד התחילה התחייבות 
בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה 

 את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

ר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה ששולמו במועד נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכ
 התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. 

 .IAS 36ת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה יריד
 
 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד
 

 במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב תשלומי החכירה העתידיים.
 

וונים )ללא בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד מה
שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות 
בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה 

 נכנס לתוקף(. 
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 )המשך(  החשבונאיתהמדיניות  עיקרי – 9באור 

 
 המשך() בסיס לעריכת הדוחות הכספיים .א

 
 תשלומי חכירה משתנים

 
בעסקאות כהוצאה  , מוכריםאינם תלויים במדד או בריביתו ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים 

 .במועד היווצרותם בעסקאות בהן החברה מהווה מחכיר,כהכנסה בהן החברה מהווה חוכר ו
 

  אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה
 

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה כאשר ודאי 
באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן 

 שהאופציה לביטול לא תמומש. סביר
במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת החברה מחדש את יתרת 
ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר 

 ימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות הש
 
 

 בתקופה  שיושמו   חדשים IFRSגילוי לתקני  .ב
 

           IFRS 16 ,התקן"( -)להלן  חכירות" 
 

  חכירות - IFRS 16לראשונה של  יישום
 

"התקן"(. התקן מחליף  –)להלן  חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2116 ינוארבחודש 
של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות  4"התקן הישן"(, את פרשנות מספר  –)להלן  17את תקן חשבונאות בינלאומי 

של הוועדה המתמדת לפרשנויות. בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה  15מספר 
 לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.

 
 להלן עיקר השפעות התקן:

 
התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים מסוימים, ראה להלן(. חוכרים  -

יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש, באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה 

ירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת חכ  IAS 17-מימונית בהתאם לתקן שבוטל
 בנפרד.

יוכרו כהוצאה  ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -
 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים 

למדד, על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות בגין במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים  -
 השימוש.-החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

התקן כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים בהתייחס  -
ה של חכירות לתקופה של לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקר

 עד שנה.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הישן, קרי, סיווג כחכירה מימונית או  -

 כחכירה תפעולית.
 

יישום למפרע חלקי כאשר יתרת נכסי זכות השימוש את התקן לפי גישת  כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץ
 הינם בגובה יתרת ההתחייבות בגין חכירה. 

 
לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה,  זו הגישבהתאם ל

 .מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה הקיימת במועד יישום התקן לראשונה
 

 א' לעיל.2לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, ראה באור 
 

. על פי התקן, לחוזי חכירה קיימים בהן החברה מהווה חוכרעיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 
חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות בגין כל חוזה  חברהמכירה הלמעט חריגים, , א' לעיל2בבאור  כאמור

בחוזי חכירה בהן לא  ולפי התקן הישןוזאת בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות כנגד יתרת נכס זכות שימוש 
הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה ברווח 

  פני תקופת החכירה. או הפסד בקו ישר על
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 9 באור

 
 )המשך(בתקופה  שיושמו   חדשים IFRSגילוי לתקני  .ב

 
           IFRS 16 ,התקן"( -)להלן  חכירות" 

 
חוזי חכירה אשר בתוקף במועד היישום בגין  2119בינואר  1ליום להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן 

 לראשונה: 

 :2119בינואר  1ריכוז השפעות היישום לראשונה של התקן על הדוחות הכספיים של החברה ביום  .א
 

 מצב הכספיבדוח הנפרד על ה                               

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16 

 אלפי ש"ח  
       2119 בינואר, 1ליום 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 26,611,952  53,511  26,547,441  רכוש קבוע

       
       התחייבויות שוטפות

       
 19,346  19,346  -  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

       
       התחייבויות לא שוטפות

       
 34,165  34,165  -  התחייבות בגין חכירה

 

הריבית הנומינלי המתאימה להיוון חוזי החכירה,  נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור חברהה .ב
וכן בהתאם למשתנים כלכליים  בהתאם למח"מ חוזי החכירה, זאת בהתאם לסיכון המימוני של החברות

העתידיים בחישוב  החכירהתשלומי ששימש להיוון הממוצע המשוקלל  שיעור הריבית התוספתי .אחרים
 .2.11% -ל 1.65%יתרת ההתחייבות בגין חכירה במועד היישום לראשונה של התקן הינו בין  

 

 הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן: .ג

החברה בחרה שלא לבחון לפי הכללים בתקן האם חוזים מהווים חוזי חכירה או כוללים חכירה אלא  .1

 .IAS 17המשיכה לסווג את החוזים כחוזי חכירה לפי הוראות 

 החברה בחרה להשתמש בשיעור היוון יחיד עבור חוזי חכירה הכוללים מאפיינים דומים. .2
 

  , לבין ההתחייבויות בגין חכירה חכירה מינימליים עתידייםבגין דמי  החברההפער בין היקף התקשרויות   .ד
  שהוכרו למועד היישום לראשונה של התקן בסך נובע בעיקר מאופציות להארכת תקופת החכירה שמימושן  
 .ודאי באופן סביר וכן מהשפעת ההיוון 

ספיות של ליישום התקן החדש לא היתה השפעה מהותית על הדוח על המצב הכספי, על התוצאות הכ .ה
 .2119החברה ועל דוח תזרימי המזומנים של החברה ברבעון הראשון לשנת 

 

 דעת ושיקול באומדנים שימוש .ג
 

הערכות, ב, דעת בשיקול שתמשלה החברה ת, נדרשת הנהלIFRS -ל בהתאם בינייםתמצית הדוחות הכספיים  בעריכת
התחייבויות, הכנסות ואומדנים והנחות, אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים 

 .אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהרוהוצאות. 
 

ערכות הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בה שיקול 
 .השנתייםבאי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות  הכרוכות

 

 סיווג מחדש .ד
 

 כולל סיווג מעלות      2118 יוניב 31חודשים שנסתיימה ביום ושלושה שישה של  ותעל רווח או הפסד לתקופ ותדוחה  ** 
 ממכירות ושירותים להוצאות הנהלה וכלליות.ההכנסות       
 כולל סיווג מחדש    2118 יוניב 31חודשים שנסתיימה ביום  ושלושה שישהשל ות על תזרימי המזומנים לתקופ ותהדוח*** 
 .ישראל מממשלת השקעה מענקי בגין עילות שוטפת לבין פעילות השקעה בגין תקבוליםבין פ      
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 9 באור

 
 למפרע של טעות לא מהותית במספרי השוואה ה.תיקון

 
בדבר מענקים   IAS 20בתקופת הדוח החברה רשמה בספריה נכס לקבל בגין הפרשות פיתוח בהתאם להוראות 

 ממשלתיים.
 החברה תיאמה את הדוחות הכספיים שלה בדרך של תיקון למפרע של טעות לא מהותית במספרי ההשוואה. 

 

 
 הדוחות הכספיים של החברה לתקופות קודמות:להלן השפעות השינוי על  .א

 
 בדוח הנפרד על המצב הכספי

 

  
 כפי שדווח

   בעבר
 השפעת

  השינוי 
כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

 אלפי ש"ח  
        9302, יוניב 03ליום 

        
        נכסים שוטפים
 919,759  146,912   762,857  ממשלת ישראל

        
        לא שוטפות התחייבויות

הכנסה נידחית בגין מענקים 
 24,714,666  146,912   24,557,764  ממשלתיים

        
 1,182,317  -   1,182,317  הון עצמי

        
 

 
 בדוח הנפרד על המצב הכספי

 

  
 כפי שדווח

   בעבר
 השפעת

  השינוי 
כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

 אלפי ש"ח  
        9302 בדצמבר, 00ליום 

        
        נכסים שוטפים
 1,343,797  168,329   1,175,468  ממשלת ישראל

        
        התחייבויות לא שוטפות

הכנסה נידחית בגין מענקים 
 25,989,196  168,329   25,821,867  ממשלתיים

        
 763,443  -   763,443  הון עצמי
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 מכשירים פיננסיים  - 0באור 
 

 שווי הוגן א.
 

בכל תקופות הדיווח, היתרות בדוח על המצב הכספי של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, קרן שמורה,  
לקוחות, חייבים ויתרות חובה )לזמן קצר ולזמן ארוך(, השקעות בנכסים פיננסיים, התחייבויות לספקים ולנותני 

 שירותים, זכאים ויתרות  זכות ונגזרים פיננסיים תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
 המצב הכספי הינו כדלקמן:ן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות המוצגות בדוח על גהשווי ההו            

 
 מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד:

 
 9302 יוניב 03ליום  

 באלפי ש"ח            
הערך 

  בספרים
 שווי הוגן

 0רמה 

 062,067 התחייבות בגין אגרות חוב       
 

066,,22 
 

 9302ביוני  03ליום  

 באלפי ש"ח            
הערך 

  בספרים
 שווי הוגן

 0רמה 

 621,998 התחייבות בגין אגרות חוב       
 

627,212 
 

 9302 בדצמבר, 00 ליום 

 ש"ח באלפי            
 הערך

  בספרים
 הוגן שווי
 0 רמה

 498,128      בגין אגרות חוב התחייבות  
 

511,414 
 

"דיווח -126ת, מפנה הדוח לטופס 1971-ה' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38בהתאם לסעיף 
ביוני  31על מצבת ההתחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון", ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה ליום 

2119. 
 

 להלן מספר ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה:
 

 1134981רכבת ישראל אגח א' )אגח קונצרני לא צמוד(, מספר  
 1134998וד מדד(, מספר  רכבת ישראל אגח ב' )אגח קונצרני צמ

 
 
 

 

 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ב.
 

המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים,  
 למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן: 

 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  :1 רמה
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים  : 3רמה 

 צפייה(.ל
 

 9302 יוניב 03
   

 0רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 אלפי ש"ח       

    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 0,222  השקעות לזמן קצר

 026,226  קרן שמורה
 06,0,0  ביטוח קרן לכיסוי נזקים שאינם מכוסים על ידי

   
  022,,20 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים  - 0באור 

 

 )המשך( סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ב.
 

 9302 יוניב 03
 

   
 0רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

 אלפי ש"ח       
    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

 3,3334  השקעות לזמן קצר
 152,674  קרן שמורה
 42,169  בנכסים פיננסייםמיועדות השקעות 

   
  238,176 

     
 9302 בדצמבר 00

 

   
 0רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן            

 אלפי ש"ח       
    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:           
  4,196  קצר לזמן השקעות           
 152,111  שמורה קרן           

 37,595  השקעות מיועדות בנכסים פיננסיים
   

  193,792 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - ,באור 
   

מדינת ישראל וחברות ומוסדות בשליטתה מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה. החברה לא הציגה בדוחות הכספיים 
 .   עם בעל עניין בה, למעט עסקאות חריגותעסקאות שבוצעו במהלך העסקים הרגיל 

   

נחתם הסכם הפעלה והפיתוח בדבר סבסוד הפעילות השוטפת ופעילות הפיתוח של רכבת ישראל  2114ביוני,  17ביום  .א
( לדוחות 1.4()1)ג() 21 ראה ביאור ( )להלן: "ההסכם החדש"(.2115בפברואר  25)אשר חלק מסעיפיו תוקנו ביום 

 השנתיים.
 

, אישר דירקטוריון החברה תיקון להסכם ההפעלה והפיתוח בנוגע לגובה הסובסידיה השנתית של 2119במאי  15ביום 
ביטול שחיקת מחולל דמי הסובסידיה לטון/ק"מ בשנים  , שאלה עיקריו: 2119-2121פעילות הובלת מטענים לשנים 

 TEU-ותמריץ להובלת מכולות: תעריף ל 2118שנת ; בונוסים על גידול בהיקף הובלת מטענים בהשוואה ל2121-ו 2119
 מכולה. התיקון האמור אושר על ידי נציגי הממשלה כמתחייב מהסכם ההפעלה והפיתוח.

 

 הסכם עם חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ      
 

נחתם הסכם בין החברה לבין חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ )להלן: "חברת הבת"(,  2116בספטמבר,  1ביום 
שתכליתו להסדיר את העברת פעילות הובלת המטענים ברכבת ישראל לחברת הבת, לרבות הסבה לטובת חברת הבת 

בלה של מטענים מסוגים שונים בנפח של הסכמים בין החברה ובין צדדים שלישיים, למעט פעילות התפעול הכוללת הו
ובכמויות כמפורט בהסכם. עם העברת הפעילות, הפכה חברת הבת ללקוח הבלעדי של רכבת ישראל בתחום הובלת 

 המטענים באמצעות הרכבת. 
 ההסכם מבהיר, כי הסובסידיה בגין הובלת מטענים במסגרת ההסכם החדש מוסבת לחברת הבת. 

ים, תשלם חברת הבת לרכבת ישראל סכום קבוע ובנוסף סכום משתנה בגין גידול תמורת הפעילות והובלת המטענ
 בהיקפי ההובלה בפועל בכל שנה כמפורט בהסכם. 

בהתאם להסכם, התקשרויות חברת הבת עם צדדים שלישיים להובלת מטענים ברכבת ישראל ייעשו בהתאם למדיניות 
 התפעולית והבטיחותית הנהוגה ברכבת ישראל. 

ת רשאית לרכוש מרכבת ישראל שירותים להובלה, בתחומי הכספים, הפיתוח, ההנדסה, דוברות, מבקר, יעוץ חברת הב
משפטי, כוח אדם, מזכירות חברה ומערכות מידע, בהתאם לתמורה המפורטת בהסכם. כמו כן רשאית חברת הבת לשכור 

 דים. שטחים תפעולים מרכבת ישראל בהתאם להסכמים נפרדים כפי שיחתמו בין הצד
לטובת פעילות המטענים, חברת הבת תפעל בשטח המסופים. רכבת ישראל תעמיד לחברת הבת שירותים במסופי 

 המטענים, בכפוף לתשלום שיסוכם בין הצדדים.
 פיתוח תשתיות הרכבת לרבות הקמת שלוחות נוספות וקביעת מיקומן יעשו בתיאום בין רכבת ישראל לחברת הבת.

למעט אם נאמר אחרת בהסכם, כל ההכנסות וההוצאות הנובעות מן הפעילות המועברת מהיום הקובע ואילך יהיו של 
 חברת הבת. 

חברת הבת לא תיתן ולא תגייס אשראי אלא באישורה של רכבת ישראל. אשראי שיאושר ע"י רכבת ישראל לחברת הבת, 
 אי ברכבת ישראל בהתאם להסכם החדש.יראו בו כאשראי לעניין המגבלה הקיימת על לקיחת אשר
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - ,באור 

 
 )המשך(   הסכם עם חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ .א

 
ההסכם יעמוד בתוקפו כל עוד ההסכם החדש בתוקף. נציגי הממשלה יכולים להורות על ביטולו לפי שיקול דעתם 

ימים מראש. עוד נקבע, כי בעת הפרטת חברת הבת )אם וככל שתופרט( תוקפו של ההסכם יפקע  91הבלעדי, בהודעה של 
 והצדדים יפעלו לחתימה על הסכם חדש אשר נוסחו יאושר על ידי נציגי הממשלה.

 
 הסכם עם חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ      

 
מתחמי רכבת ישראל בע"מ )להלן: "חברת הבת"(,  נחתם הסכם בין החברה לבין חברת פיתוח 2116ביולי  31ביום  

. 31.12.2121ועד ליום  1.1.2116שנים מיום  5ניהן לתקופה של ישתכליתו הסדרת מערכת היחסים ומודל ההתחשבנות ב
במסגרת זו, תרכוש רכבת ישראל מחברת הבת שירותי ניהול ופיתוח למתחמים המיועדים לשימושים מסחריים במתחמי 

הבת תרכוש מרכבת ישראל שירותים מנהלתיים, ותהיה אחראית על ניהול ה"זכויות הסחירות  הרכבת. וחברת
 במקרקעין" ומעטפת השירותים הנלווים ושיווקם ו/או השכרתם במתחמים עליהם תחליט רכבת ישראל.

  
  

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ב
 

 יתרות עם מדינת ישראל כריבון . 0
 

      הרכב    
 בדצמבר 00 ליום  יוניב 03יום ל  
  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  

 

       בחובה:
       

       שוטפיםנכסים 
 213,731  266,312  960,792  , )ג()ב( )א(, ממשלת ישראל בגין דמי הפעלה שוטפים, נטו 

 *1,131,166    *643,447  202,292  (ו, )(ה, )(ב) ממשלת ישראל בגין פעילות פיתוח
 

      
  0,320,,26  919,759  1,343,797  

      
       
       נכסים לא שוטפים 
 96,929  221,817  -  )ד( )ב(, דמי הפעלה לקבל בגין שימוש בכספי אג"ח -ממשלת ישראל 

       
       בזכות:

       
       התחייבויות שוטפות
 -  77,691  ,67,29  )ב(הלוואה לזמן קצר 
 86,331  86,331  27,003  )ב( בגין החזר מע"מ

 
      

  070,92,  164,121  86,331 
       

       התחייבויות לא שוטפות
 *25,989,196  *24,714,666  7,9,,97,23  הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים )ב(

 
 ית במספרי השוואהתתיקון למפרע של טעות לא מהו -)ה( 2* ראה ביאור 

 
 
  הכנסות לקבל בגין דמי הפעלה אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.   (א)
 מהמדינה לגבי יתרות החובה ויתרות הזכות ליום המאזן.לא התקבל אישור   (ב)
מהלך בשנחתמה  לדוח הכספי התמציתי המאוחד בדבר תוספת להסכם פיתוח והפעלת רכבת ישראל 8.5ראה גם ביאור  (ג)

 תקופת הדיווח.
 בגין משיכה מכספי האג"ח לטובת פרויקטי פיתוח לרבות ריבית שנצברה. (ד)
 לת ישראל לזמן קצר.חלות שוטפת בגין אג"ח מוצגת בממש  (ה)
 הדוח(  לתקופת השייכת ביצוע תקופת בגין תום תקופת הדוח אחרי להתקבל )שצפויים ממשלתיים מענקים בגין לקבל נכס    (ו)

 מוצג בממשלת ישראל לזמן קצר.   
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - , באור

 
 )המשך( קשוריםיתרות עם בעלי עניין וצדדים  ב.
 
 
 יתרות עם רכבת ישראל מטענים:. 9
 

 בדצמבר 00ליום   יוניב 03ליום   יוניב 03ליום  
 9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
  אלפי ש"ח   
      

 

      
 124,114  93,251  20,,063 לקוחות

 (48,518)  (41,116)  (,23,97) התחייבות לספקים ולנותני שירותים 
      
 23,906  53,244   75,516 
      
 
 
 .    יתרות עם פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ:0

 
 יוניב 03ליום 

 
 יוניב 03ליום 

   00ליום  
 בדצמבר

 9302  9302  9302 
 אלפי ש"ח  
      

 

      
 2,194  20,,0  9,600 לקוחות

 (2,689)  (,9,30)  (0,022) התחייבות לספקים ולנותני שירותים 
      
 (,92)  (2,0)   (495) 
 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ג

 
 עם מדינת ישראל כריבוןעסקאות . 0

  
  

חודשים  שישהלתקופה של 
  יוניב 03ביום  שהסתיימה

 לתקופה של שלושה
 חודשים שהסתיימה

  יוניב 03ביום 

 לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00ביום 
  9302  9302  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח  
           

 

           
 1,317,137  351,386  072,232  681,754  79,,602  הכנסות מדמי הפעלה פעולות שוטפות 
 הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים  
 ממשלתיים  

 
209,000 

 
417,884  922,073 

  
 211,551 

 
887,731 

    
 

 
 

 
   

  0,903,262  1,198,638  792,372   562,936  2,214,767 
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 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםג. 
 

 רכבת ישראל מטענים. עסקאות עם 9
 

 
חודשים  שישהלתקופה של 

 יוניב 03שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה ביום 

 יוניב 03

 לשנה  
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 00
 9302  9302  9302  9302  9302 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח  
          

 

דמי הפעלה בגין חברת רכבת ישראל מטענים 
 ,07,09  67,676  70,220 אשר מועברים דרך החברה

 
34,193 

 
129,947 

השתתפות  -עלות הכנסות ממכירות ושירותים
 (29,900)  (164,238)  (00,,079) א'4 הוצאות תפעול בהתאם למפורט בבאורב

 
(78,117) 

 
(336,125) 

השתתפות בהוצאות  -הוצאות הנהלה וכלליות
 (962)  (551)  (299) א'4תפעול בהתאם למפורט בבאור 

 
(291) 

 
(1,196) 

          
 (22,33,)  (97,113)  (,7,029)  (44,214)  (217,274) 
 
 

 . עסקאות עם פיתוח מתחמי רכבת ישראל 0
 שישהלתקופה של  

חודשים שהסתיימה 
 יוניב 03ביום 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה 

 יוניב 03ביום 

 לשנה  
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 00
 9302 9302  9302 9302  9302 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח 
      

 

 

          
 3,354  844  679  1,764  0,293 הכנסות מדמי שכירות ומסחר

השתתפות  -עלות הכנסות ממכירות ושירותים
 (60) א'4 בהוצאות תפעול בהתאם למפורט בבאור

 
(93) 

 
(09) 

 
(43) 

 
(219) 

השתתפות בהוצאות  -הוצאות הנהלה וכלליות
 (022) א'4תפעול בהתאם למפורט בבאור 

 
(236) 

 
(22) 

 
(117) 

 
(613) 

 (38)  (8)  (07)  (38)   (07) הוצאות אחרות מהחברה
   

 
      

 0,900  1,397  222  686  2,494 
 
 

 

 ייצוגיות ותביעות תלויות התחייבויות  -2באור 
 

המאוחדים, לרבות בנוגע לתביעות ייצוגיות ובקשות לתובענות ייצוגיות  הכספיים התמציתיים בדוחות 3לפרטים ראה באור 
 .3.3ולדרישות קבלנים ראה כמפורט בסעיף  3.1.11 -ו 3.1.7 ניתנות להערכה כמפורט בסעיפים שאינן

 
 

 הדיווח תאריך לאחר אירועיםו הדיווח בתקופת אירועים -7באור 
 

 בדוחות התמציתיים המאוחדים. 9 -ו 8לפרטים ראה באורים 
 



 רכבת ישראל בע"מ

 דוח של הדירקטוריון וההנהלה

 בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות

  7002 -)דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי(, התשס"ח 

אחראים "החברה"(  –ההנהלה, בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של חברת רכבת ישראל בע"מ )להלן 
לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה. בקרה פנימית על דיווח כספי היא 
תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

ות. בשל המגבלות למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתי
המובנות שלה, מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית 

 בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.

במרס  10ן לדוחות הכספיים המסתיימים ביום וכ 8102במסגרת אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 
הכספי של הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח , הדירקטוריון והנהלת החברה  8102

אינה אפקטיבית בשל חולשה  8102במרס  10ו 8102בדצמבר  10ם החברה לתקופות המסתיימות בימי
 מהותית בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי. 

כספי  הדירקטוריון וההנהלה ביצעו, בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווחבנוסף, 
והאפקטיביות שלה, בהתבסס על הקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל קוסו", על הדיווח 

והגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית בחברה על   8102ביוני,  11הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום 
 אינה אפקטיבית.  הדיווח הכספי 

את הליקויים המשמעותיים אשר צירופם הביא לחולשה לבקשת סגל הרשות לניירות ערך החברה מפרטת 
מהותית בדוחות הכספיים, את הפעולות שננקטו על מנת להבטיח כי הדוחות הכספיים ערוכים כדין 

 והפעולות שננקטו או שבכוונת החברה לטפל על מנת לטפל בליקויים אלו.

מהותית בדוח הכספי להלן פירוט הליקויים המשמעותיים אשר צירוף שלהם הביא לחולשה  א.
ופירוט  7002ביוני  10ו 7002במרס  10לדוחות הכספיים המסתיימים בימים  וכן 7002לשנת 

 :  בהםעל מנת לטפל אישור הדוחות הכספיים הפעולות שננקטו נכון למועד 

שלמות ודיוק נתונים המשמשים לצורך  לא קיימת בקרה מספקת לגבי נאותות אומדנים, .0
 יםרישומים חשבונאי

 הליקוי נוגע בעיקר לאומדנים שלהלן:

  בחנה סממנים לעדכון  במסגרת עריכת הדוחות הכספיים , החברה –הפרשה לירידת ערך
 הערכת שווי לצורך בחינת ירידת ערך נכסיםהכינה  הפרשה לירידה ערך ובהתאם לצורך,

. במסגרת זו, המחלקה הכלכלית באמצעות מעריך שווי חיצוני 13בהתאם להוראות תקן 
את בסיס המידע ואת ההנחות הכלולות בהערכת השווי ומקיימת  מספקת למעריך השווי

במסגרת בחינת אפקטיביות הבקרה הפנימית בדוח התקופתי  דיון עם מעריכי השווי. 
הקשורות לתהליך ההכנה של התחזיות והרישומים בקרות הנמצא כי  8102לשנת 

. בין היתר לא בוצעה הצלבה לא פעלו בצורה אפקטיבית לירידת ערךהפרשה הקשורים ל
מספקת של תחזיות החברה לבין ההנחות בתזרים המזומנים החזוי, לא הייתה עקביות 

בנוסף אירעה שגיאה טכנית בתחשיב אורך החיים ובבסיס חישוב הערך הפנקסני 
ו נתגלו ותוקנו במסגרת נציין כי טעויות אלהערכת השווי,   יהמשוקלל של הנכסים נשוא

 .8102בספטמבר  11הדוחות הכספיים ליום 

 8102במסגרת בחינת אפקטיביות הבקרה הפנימית בדוח התקופתי לשנת  – נכס מס נדחה 
וכן  מועברים הבקרות הרלוונטיות להערכת תחזית החברה לניצול הפסדים נמצא כי

ם, בקרה הדוחות הכספייבמסגרת שנלקחו בחשבון עקביות של תחזיות   הבקרות בדבר
, לא פעלו בצורה אפקטיבית והפרדת תפקידיםשל נכס המס הנדחה על נאותות התחשיב 

לרבות חוסר התאמה בבסיס הרווח עליו מבוסס התחשיב , לא  בוצעו בקרות בדרג הבכיר 
אי הפרדת תפקידים נאותה וכן לגבי סבירות התחשיב לרבות סבירות מקדמי הבטחון, 

נציין כי טעויות אלו נתגלו ותוקנו במסגרת הדוחות  .ה ובודק הפעולהבין מבצע פעול
 .8102בספטמבר  11הכספיים ליום 

 
 



  :לא בוצעו התאמות נאותות בין ההנחות בתחזיות החברה לבין תזרים המזומנים החזוי
לא בוצעה בקרה לגבי בסיס הרווח החזוי עליו מבוססת ההנחות בבסיס התזרים החזוי, 

 )מאוחד/ נפרד(, וכן נמצאו שגיאות אריתמטיות בנייר העבודה.התחזית 
ם המזומנים החזוי של תחזית תזריב במסגרת עריכת דוחות אלו החברה גילתה טעויות

וחות אלו , ובמסגרת פרסום ד 8102בדצמבר  10 -ו 8102ספטמבר ב 11החברה לימים 
תוקנת בגין תקופות ריון את תחזית תזרים המזומנים המהחברה מצרפת בדוח הדירקטו

 אלו. 
 

 
 או שבכוונת החברה לנקוט לתיקון יםהכספי ותהדוחאישור פעולות שננקטו עד למועד להלן 

 : הליקוי

מהווים אומדן משמעותי הפקת לקחים ומיפוי מחדש לכל הפרמטרים המהותיים שהחברה ביצעה 
רישום הואופן ההכרה והפרשה לירידת ערך של הרכוש הקבוע ה, לרבות בקשר עם בדיווח הכספי

ותיעוד בקרות נאותות בדבר דיוק ההערכות  פעלה ופועלת להשלמת יישום ושל נכס המס הנדחה 
 . 8102שנת ל כאמור במסגרת מערך הבקרה הפנימי של החברה

החברה החלה ביישום תוכנית לשיפור הבקרה הפנימית בגין אישור הדוחות הכספיים נכון למועד 
 כמפורט להלן: ליקוי זה

צפוי הבין היתר מנהל אגף כספים  איוש תפקידי מפתח ותגבור כח אדם באגף כספים וכלכלה
, ותהליך איוש מנהל אגף כלכלה נמצא בשלבים מתקדמים 8102ספטמבר בחודש ל בתפקידו יחתלה

הוספת  ,על ידי הגדרת גורם מבצע וגורם בלתי תלוי המבצע את הבקרהשיפור הפרדת תפקידים 
ודיוק האומדנים והנתונים לרבות הצלבות בין נתונים המשמשים  קרות להבטחת שלמותב

 לרישומים חשבונאיים ולגילויים שונים בדוח התקופתי

שוטפים בין אגף כלכלה, אגף   מקצועיים םקיום דיוניפעולות בקשר עם הפרשה לירידת ערך : 
אומדנים חשבונאיים ביחס להחלטות הוספת בקרות לביסוס ותיקוף  השווי. ךכספים ומערי

יות של ההנהלה ודירקטוריון החברה, הוספת בקרות על חישוב הערך הפנקסני לרבות בדיקת עסק
עקביות בחישוב מול תקופות קודמות , בחינת יתרות לא נורמטיביות בתקופה וביצוע התאמה לדוח 

אריתמטים בין היתר בקשר  הכספי, חיזוק בקרות על ניירות העבודה המשמשים לביצוע חישובים
ביצוע הצלבה והתאמה בין הרווח החזוי בתזרים המזומנים  ,עם חישוב אורך החיים המשוקלל

החזוי לבין הרווח החזוי בתכנית העסקית של החברה עליה מתבססת עבודת הערכת השווי תוך, 
לגבי נאותות ובדיקה בלתי תלויה ביצוע הצלבה להנחות שנלקחו במסגרת השינויים בהון החוזר 

בנוסף החברה תמשיך להיעזר ביועצים מקצועיים  .,אותן התאמות ואישורן בדרג הרלוונטי
 וחשבונאיים שעולים במסגרת סגירת הדוחות הכספיים.  חיצוניים לרבות בנושאים כלכליים

בקרות המתייחסות לבדיקת את העדכנה נכס המס הנדחה : החברה חישוב פעולות בקשר עם 
, התאמות  להערכת תחזית החברה לניצול הפסדים מועברים סבירות מקדמי הבטחון המתייחסים

והצלבות של הרווח החזוי על פני שנות התחזית מול הרווח החזוי בתכנית העסקית תוך ביצוע 
התחזית עליה מבוסס , וכן הוסיפה בקרות לגבי אורך שנות בין מאוחד לסולו החזוי התאמות לרווח 

 נכס המס .

השלימה את הבחינה ביחס לבקרות  החברה טרם  :פעולות בקשר עם תזרים המזומנים החזוי 
 . 8102יפול בליקוי המהלך המחצית השנייה לשנת המתייחסות לליקוי זה וצפויה להשלים את הט

  .8102במהלך המחצית השנייה של  את הטיפוללהשלים  החברה צפויה  

 

 ימת בקרה מספקת בחברה לגבי שלמות ונאותות הגילויים בדוחות הכספיים.לא קי .7
 

ם יהמבטיחה שלמות ונאותות גילויים בדוחות הכספי הליקוי מתייחס בעיקר להיעדר בקרה
וכן לגבי  8102 1כפי שעלה מהערות רואי החשבון בקשר עם מספר גילויים לגבי דוחות רבעון 

בקשר עם היקף הגילוי שתיכלל במסגרת הביאור על  מצב בעיקר . 8102דוחות כספיים לשנת 
בשלבי תהליך עריכת הדוחות הכספיים וסקירת  אשר עסקי החברה בדוחות הכספיים

הגורמים האמונים על אישור הדוחות הכספיים ביניהם גורמים בהנהלה, ורואי החשבון 
 המבקר עלה הצורך בהרחבת הגילוי כאמור. 

 
או שבכוונת החברה לנקוט לתיקון  יםהכספיות הדוחאישור מועד פעולות שננקטו עד ללהלן 

 :  הליקוי

החברה חיזקה, תמשיך ותקפיד לחזק את הבקרה בדבר הגילוי לרבות על ידי איוש תפקידי 
 ובכללם:מפתח ותגבור כח אדם באגף כספים וכלכלה, 



 אוישו התפקידים הבאים : מנכ"ל וסמנכ"ל  ות הכספייםנכון למועד אישור הדוח
 כספים וכלכלה לחברה. 

  תפקיד הממונה על הדוחות הכספייםחזרה ל 8102מחודש מרץ החל.  

  ,במסגרת הבקרות הקיימות בחברה לבחינת ההשלכות של החלטות ממשלה
חוזרי רשות ניירות ערך, חוזרי רשות החברות הממשלתיות , דיווחים מיידיים, 

ה על הגילוי בדוח הכספי , הוסיפה החברה התייחסות לסקירת ומידע נלוו
רקטוריון בתקופה  יההחלטות העסקיות המתקבלות על ידי הנהלת החברה והד

 ובחינת השלכתן על הגילוי בדוח הכספי.

  הורחבה הבקרה המתייחסת דוחות כספיים אלו תהליך עריכת במסגרת ,
שתהיה התייחסות ספיציפית  להערות סמנכ"ל הכספים על הדוחות הכספיים כך

 לביאורים מסוימים לרבות ביאור על מצב עסקי החברה. 

  ל הפעולות האמורות לעיל  כנציין כי נכון למועד אישור דוחות אלו יושמו
 במסגרת ליקוי זה.

  8102ספטמבר איוש  מנהל אגף כספים החל מחודש. 

 
 החברה ידי על שזוהו כרגישות ידניות יומן פקודות לגבי נאותות מספקת בקרה קיימת לא .1

 )מבצע הבקרה ידי על המבוצעות מיפוי ופעולות(
 

או שבכוונת החברה לנקוט לתיקון  אישור הדוחות הכספייםפעולות שננקטו עד למועד 
 -הליקוי

 מיפוי וכן ות ברישום החשבונאיהרגיש הפעולותסוגי  של למיפויומיקוד  ביצעה עדכון החברה
 היומן פקודות על רישום משפיעות אשר כרגיש שהוגדרחשבון  כל תחתלבצע  שניתן הפעולות
 .  הידניות

בקרה לפיה, יישלפו פעולות היומן הידניות בהתאם להגדרות כאמור  ליישםבכוונת החברה 
יומן הידניות שנרשמו נאותות ה פקודותולקיים בקרה של גורם בלתי תלוי על מנת לוודא כי 

  ומדויקות. 
 

 .8102השלמת הפעולות לטיפול בליקוי תתבצע במהלך המחצית השנייה של  החברה צופה כי
 
 

לא קיימת הפרדת תפקידים מספקת בין מבצע הפעולה במסגרת הכנת הדוחות הכספיים  .4
 לבין הגורם מבצע הבקרה.

 
ליקוי זה בא לידי ביטוי בבקרות שעוצבו על ידי החברה אשר ביצוען לא התרחש בחלק מהשנה 

קה ואי איוש מחדש או איוש זמני של בעלי תפקידים רלוונטיים. להערכת לאור סיום העס
מדובר בליקוי נקודתי הואיל והחברה נמצאה בתקופת מעבר החל מהרבעון השלישי החברה 

שכן מספר נושאי משרה הנחוצים לתהליך הבקרה על הדיווח הכספי, סיימו את  – 8102לשנת 
ממונה היעדרות של בנוסף ל, כ"ל כספים וכלכלהסמנ, בין היתר : מנכ"ל   תפקידם בחברה,

 . ות כספיים אשר הייתה בחופשת לידהדוח
 

 :ליקויאו שבכוונת החברה לנקוט לתיקון ה יםהכספיות הדוחאישור פעולות שננקטו עד למועד 

  לעיל בדבר איוש תפקידים.  8ראה סעיף  

 במהלך להערכת ההנהלה צפוי איוש נוסף  -הכספים  אגףתקנים נוספים ב איוש
, וחיזוק מערך הבקרה באופן שיסייע בהפרדת התפקידים 8102שנת ל המחצית השניה

 הפנימית . 

  נכון למועד אישור הדוחות הכספיים תהליך איוש מנהל אגף כלכלה נמצא בשלבים
 מתקדמים. 

 

 

 

 



 

 

 לרכוש להוונם ניתן יבים שלאמרכ של זיהוי לגבי בקרה מספקת לביצוע ראיות קיימות לא .5
 .קבוע

 
פירוט הליקוי : החברה לא הקפידה לתעד את כל הבקרות המוגדרות במסגרת תהליך זיהוי 
מרכיבים שלא ניתן להוון לרכוש קבוע , נציין כי חלק מהבקרות הקיימות הן בקרות 

 אפליקטיביות וחלקן ידניות 
או שבכוונת החברה לנקוט לתיקון  אישור הדוחות הכספיים פעולות שננקטו עד למועד 

 הליקוי:
חשבונאות  תקן להוראות בהתאם זה הליך בבסיס הקיימות בחנה את הבקרות החברה

במסגרתן יוגדר התיעוד הנדרש ביחס לכל בקרה  בקרות נוספות עיצובופועלת ל 16 בינלאומי
 .8102במהלך המחצית השנייה לשנת  יישומן להשלים אתוצפויה 

 
 בדרישות מנת לעמוד על מיומן אדם בכוח עומס ובחוסר תחת עובד הכספים צוות .6

 .החברה על הרגולטוריות החלות
או שבכוונת החברה לנקוט לתיקון  אישור הדוחות הכספיים פעולות שננקטו עד למועד 

 הליקוי:
 לעיל . 4ראה פירוט הפעולות בליקוי 

המחייבים אישור  בנוהל הדיווח לדירקטוריון לא נקבע סף כמותי לגבי נושאים .2
   הדירקטוריון. 

 
או שבכוונת החברה לנקוט לתיקון  אישור הדוחות הכספיים פעולות שננקטו עד למועד 

 :הליקוי

דירקטוריון החברה דן בנושאים המגיעים לשולחנו כמתחייב מהרגולציה החלה עליו, לעניין 
. דוגמא לכך הוקמה ועדת פרויקטים שהדירקטוריון 8102זה נערך סקר ציות מקיף בשנת 

החליט בה על הרף הכמותי בעניין זה, זאת בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות בנוגע 
ל פרויקטי תחבורה המבוצעים על ידי חברות התחבורה למערכת הפיקוח והבקרה ע

 .8102-01831)רח(  8102באוגוסט  82הממשלתיות מיום 

יעלו לאישורו על נוספים  ייקבע דיון בדירקטוריון בו הוא מתכוון לדון ולהחליט איזה נושאים 
שנקבעו כמו כן תתבצע בחינה של נוהלי החברה הרלוונטיים והכללים  פי סף כמותי, אם בכלל.

  בהם והצגתם במסגרת דיון זה.
 . 8102במהלך המחצית השנייה לשנת  -צפי ליישום 

 
 
 

כן ו 7002לשנת פעולות שנקטה החברה על מנת לוודא שהדוחות הכספיים להלן  ב.
 : ערוכים כדין 7002ביוני  10 -ו 7002במרס  10הדוחות הכספיים המסתיימים בימים 

 תוכנית העסקית בפני מנכ"ל החברההצגת הנחות עבודה לגבי ה .א

הנהלת החברה לתקציב מול ביצוע ובחינת ההשלכות של הפערים  בחינה של .ב
 שנמצאו על האומדנים ששימשו את תחזיות החברה.

בעבודת ירידת הערך, בקשר עם בפועל מעורבות מעמיקה של סמנכ"ל הכספים  .ג
את עבודת  הפקת המידע, ביצוע העבודה ובדיקת נכונות הנתונים המשמשים

 הערכת השווי. 

בבסיס בהערכת סבירות ההנחות בפועל מעורבות מעמיקה של סמנכ"ל הכספים  .ד
לרבות התכנית העסקית של החברה אשר עליה מבוססת עבודת הערכת השווי 

ביחס לתקופות קודמות וביחס לביצועים בפועל של החברה, בחינת סבירות 
תוכנית פיתוח מעודכנת  ותוכנית  –ההנחות ביחס למידע אחר של החברה, ובכללו 

 תפעולית מעודכנת.

הקפדה על קיום מלא ונאות של כל תהליך סגירת הדוחות הכספיים ואישורם, תוך  .ה
כדי קיום דיונים מעמיקים ונרחבים בסוגיות המהותיות הנוגעות לדיווח הכספי 



י דיון מעמיק בהנחות החברה לגב –במסגרת הועדה לבחינת דוחות כספיים, כגון 
  . הערכת השוויהתוכנית העסקית אשר מהווה בסיס לעבודת  

החברה בחנה כי הגילוי הניתן במסגרת הדוח הכספי לגבי הערכת השווי ותוצאות  .ו
 . IAS 36הבחינה תואמים להנחיות היישום והגילוי הנדרשות בהתאם להוראות 

התקיימו הערכת השווי הדוחות הכספיים ועבודת במקביל בשלב הכנת טיוטת  .ז
הערכת השווי חישוב נכס המס הנדחה וביחס לדיונים מול רו"ח המבקר ביחס ל

לגבי נתונים  , במסגרת דיונים אלו התקבלו הערות ולפרמטרים שבבסיס ההערכה
למספר פרמטרים רלוונטיים לרבות  ולרבות בקשר , וחישובים שנכללו בעבודה  

הצורך בעדכון את ת ובחנה הצורך בתיקופם, החברה התייחסה לכל אחת מההערו
 . הפרמטרים כאמור

במסגרת הדיונים בוועדה לבחינת דוחות כספיים הוצגו על ידי החברה ההנחות  .ח
 הגלומות בתחשיב נכס המס.

על התקיים דיון ברמת הנהלת החברה והדירקטוריון על הצורך בהרחבת הגילוי  - .ט
קטיביות הבקרות נציין כי בעת בחינת אפ ,הגילוי נוסחועל מצב עסקי החברה 

והדיון על מהות הליקוי לא נמצא הצורך בתיקון הדוחות עקב זיהוי הליקוי הואיל 
 וכל הממצאים שעלו תוקנו באותו מועד וטרם פרסום הדוחות הכספיים.

 העסקת עובדי מיקור חוץ לסיוע בעריכת הדוחות הכספיים,  .י

 יים בנושאים חשבונאיים וכלכלייםהסתייעות ביועצים מקצוע .יא

דירקטוריון החברה דן בנושאים המגיעים לשולחנו כמתחייב מהרגולציה החלה  .יב
. דוגמא לכך הוקמה ועדת 8102עליו, לעניין זה נערך סקר ציות מקיף בשנת 

פרויקטים שהדירקטוריון החליט בה על הרף הכמותי בעניין זה, זאת בהתאם 
ל פרויקטי לחוזר רשות החברות הממשלתיות בנוגע למערכת הפיקוח והבקרה ע

 8102באוגוסט  82ות התחבורה הממשלתיות מיום תחבורה המבוצעים על ידי חבר
 .8102-01831)רח( 

 
ביוני  11בנוסף לפעולות האמורות לעיל ,במסגרת עריכת הדוחות הכספיים ליום  .יג

ירת החברה הקפידה על קיום הפרדת תפקידים נאותה במסגרת הליך סג 8102
בסעיף א לעיל בעניין  4-ו 8רוט הפעולות בליקויים הדוחות הכספיים , ראה גם פי
בנוסף החברה ביצעה פעולות נוספות בקשר עם איוש תפקידי מפתח בחברה. 

איים בין היתר העמקה בניתוחים האנליטים, ביצוע דיונים בדיקת אומדנים חשבונ
מקדימים בעניין ההשלכות החשבונאיות בדרג של סמנכ"ל הכספים, סקירה של 

רקטוריון בתקופה ובחינת השפעתה על יסקיות של החברה והחלטות הדהחלטות ע
 תחזיות החברה , על הדיווח הכספי ועל הגילוי בדוח הכספי .  

 

לאחר ביצוע הפעולות המנויות לעיל, תוקנו כל ההערות המתייחסות  -לסיכום
, כך שלעמדת החברה הדוחות בדוחות הכספיים לליקויים שזוהו לעיל לרבות הגילוי

הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את ערכם של הנכסים 
והתחייבויות של החברה. כאן המקום לציין כי לאור הפעולות שביצעה החברה כאמור 

וכן  8102לשנת לעיל לעמדתה, על אף הליקויים שצוינו לעיל, לדעתנו הדוחות הכספיים 
משקפים נאמנה  8102ביוני  11 -ו 8102במרס  10המסתיימים בימים  הדוחות הכספיים

 את מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה.   

 

 
       

  
 

 דן הראל
 יו"ר הדירקטוריון

 מיכאל מייקסנר  
 מנכ"ל

 מרדכי ווטרו 
 סמנכ"ל כספים וכלכלה
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