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 תקופהלדירקטוריון חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן: "החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 
 1970-"לתשה), ומיידיים תקופתייםבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות  (להלן: "תקופת הדוח") 2020 ס,במר 31יום ב שהסתיימה

 דוחות" (להלן: "חוזר 2-5-2013ת חוזרי רשות החברות הממשלתיות, ובהם חוזר "דוחות כספיים ורא(להלן: "תקנות ניירות ערך") ולהו
   "). כספיים

  (להלן: "הדוח התקופתי"). 2019מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח הדוח התקופתי של החברה לשנת  הדוח

  

  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי  .א

 העסקית וסביבתו התאגיד .1

 כללי

ת חוק החברות והיא ופעילותה כפופים בין היתר להורא ולפיכךממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל,  חברההחברה הינה 
, הובלת םבהסעת נוסעי הינו החברה של עיסוקה"). עיקר הממשלתיות החברות חוק(להלן: " 1975-תשל"הההממשלתיות, 

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

, הופרדה פעילותה של 2002-), התשס"ג11עם כניסתו לתוקף של חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון מספר  ,2003 יוליבחודש 
  "ר והחברה החלה לפעול.מרנהרכבת 

 (להלן: החברה של מלאה בבעלות הקמתן, אשר תהיינה במועד תהקמת שתי חברות ב על ממשלה החלטת התקבלה 2012 בשנת
, חברות אישור הדוחות הכספיים. נכון למועד 2014 ,ביולי 15התאגדו ונרשמו בישראל ביום  הבנות"). חברות תנוהב חברות"

, 2016 ,באוקטובר 1בע"מ החלה פעילותה ביום  מטעניםרכבת ישראל  תכאשר חבר, החברה ידי על במלואן מוחזקות הבנות
  .2017 ,בינואר 1יום ב פעילותה את החלה"מ בע ישראל רכבת מתחמי פיתוח וחברת

: "ההסכם להלן( 2015 ,בפברואר 25כפי שתוקן ביום נחתם הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל  2014 ,ביוני 17 ביום
 18אגרות החוב לציבור ביום  הנפקתבהתאם להסכם זה, לאור  .2016 ,בדצמבר 31ליום  ועד 2013 ,בינואר 1 יוםהחדש") בתוקף מ

  הכספיים השנתיים המאוחדים.לדוחות ) 1.3)(1(ג)(20 באור גם ראה. 2020 שנת סוףוארך ההסכם עד ה, 2015 ,ץבמר

קיבל דירקטוריון החברה החלטה לפיה הוא ממליץ לרשות החברות הממשלתיות לפעול לתיקון החלטת  2019בפברואר,  13ביום 
), 327, (חכ/2012בדצמבר,  18מיום  5307), אשר תוקנה בהחלטה מס' 268(חכ/ 2012באפריל,  2מיום  4545ממשלת ישראל מס' 

בדבר הקמה והפרטה של חברת הבת למטענים, באופן המביא לכדי סיום פעילות חברת הבת למטענים וכן לפירוקה כך שכלל 
 27פעילות בתחום המטענים תרוכז ותנוהל בידי החברה. בהמשך להחלטה האמורה, העריך דירקטוריון החברה, בהחלטתו מיום 

 נכון למועד עריכת הדוחות, אין שינוי בהערכה זאת. .50%-סתברות להפרטת חברת הבת הינו נמוך מ, כי הה2019 בפברואר,

, אישר דירקטוריון החברה תוספת להסכם ההפעלה והפיתוח בנוגע לגובה הסובסידיה השנתית של 2019במאי,  15כמו כן, ביום 
; 2020-ו 2019ת מחולל דמי הסובסידיה לטון/ק"מ בשנים , שאלה עיקריה: ביטול שחיק2019-2020פעילות הובלת מטענים לשנים 

מכולה. התיקון האמור  TEU-ותמריץ להובלת מכולות: תעריף ל 2018בונוסים על גידול בהיקף הובלת מטענים בהשוואה לשנת 
  אושר על ידי נציגי הממשלה כמתחייב מהסכם ההפעלה והפיתוח.

  

 הממשלתיות החברות רשות להוראות בהתאם הנדרש מידע  .ב

  :ואסטרטגיה יעדים

  .התקופתי לדוח' אבפרק  25 סעיף ראה, החברה של והאסטרטגיה היעדים בדבר לפרטים

 :החברה של העיקריים הפיננסיים יעדיה

  .התקופתי לדוח בפרק א' 25 סעיף ראה, החברה של הפיננסיים היעדים בדבר לפרטים
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 החברה של פעילותה תחומי  .ג

תחומי פעילות עיקריים, המדווחים כמגזרים עסקיים ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה  בארבעהפועלת  החברה
  לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים). 6ראה באור  לפרטים(

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

 הברזל מסילות רשתשירותי הובלת מטענים לגורמים שונים הפועלים במדינת ישראל באמצעות  אספקת - מטענים הובלת
 .הארצית

הסכם המקרקעין  תיקוןמפתחת שירותי מסחר ושירותים נלווים לנוסע בתחנות בהיקפים מוגבלים. בהתאם ל החברה -סחר
במקרקעין המאפשרים לה פיתוח עתידי  בהיקפים נרחבים בכל מתחמי  חכירה ותזכויבעלת  הינה החברהעם המדינה, 

 הרכבת.
 .שלה והמפורטותת  והמאושר  הפיתוח"פ מדיניות הממשלה  בהתאם לתוכניות ע, פיתוח ומימוש פרויקטים תכנון - פיתוח

  
 שלישיים צדדים לטובת ותחזוקה תשתית מבצעתשולית נוספת הינה פעילות מתן שירותים לגורמי חוץ. החברה  פעילות

  .אחרות פעילויות תחת ומדווחת דיווח בר פעילות מגזר לכדי עולה אינה זו פעילותוגובה תשלום בגין עבודות אלו. 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 רכבת ישראל בע"מ

3  

 

 הכספי המצב .2

בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים ברחבי העולם, חלה ירידה  2020תחילת שנת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ב
בעולם וגם בישראל. התפשטות הנגיף והפעולות בהן נוקטות מדינות רבות בעולם ובכללן ישראל למניעת התפשטות הנגיף 

. במסגרת המגבלות נאלצה החברה העולמית, למגבלות תנועה ותעסוקה כאמור, גרמו בין היתר לירידה בהיקף התחבורה
החלו הגבלות בהם ירדה הדרגתית  2020 ,מרסב 11מיום החל  .לנוסעים להפסיק את תנועת הרכבותבורה בהוראת משרד התח

בהתאם ליישום הנחיות אלו  .2020ביוני,  21עד ליום  הופסקה לחלוטין תנועת הרכבות 2020 ,במרס 26 יוםתנועת הרכבות וב
  החברה הוציאו חלק מהעובדים לחופשה בתשלום.

  .עיקר במגזר הנוסעיםב, ירידה בפעילות החברה חלה, לנוסעיםגיף והפסקת תנועת הרכבות בעקבות התפשטות הנ

 1 את תשלומי השכירות מהלקוחות עבור התקופהמגזר הסחר עקב החלטת החברה לא לגבות רווחיות ה בעבנוסף, חלה פגי
  .2020ביוני,  21עד  2020במרס, 

למעט השפעה עקיפה של סגירת , במהלך תקופת הדוח לא הייתה השפעה מהותית למשבר הקורונה ,באשר למגזר המטענים
באשר לתקופות המשבר לאחר תאריך המאזן, צפויה פגיעה ברווחיות מגזר המטענים כתוצאה קווים לטובת פעילות הפיתוח. 

  מהסגירות המתוכננות במסגרת פרויקט החישמול .

ול נציגי המדינה בגין תקופת עותי פגיעה זו ברווחיות דרך מנגנון השיפוי כפי שיסוכם מהחברה פועלת לצמצם באופן משמ
  משבר הקורונה.

והאצת העבודות בפעילות הפיתוח.  המשבר הזדמנות לביצוע עבודות אחזקה, שיקום התשתיות  בתקופתהחברה מצאה  ,מנגד
אצת עבודות בפעילות הפיתוח, כתוצאה מכך חלה במהלך תקופת הדוח התקבלו מענקים ממשלתיים לטובת הבהתאם לכך, 

 2020ם יגיע לתחנת הרצליה כבר בשנת -בין היתר בפרויקט החשמול כך שהקו המהיר לי, האצה משמעותית בפרויקטים
. וכן במסגרת עבודות שיקום התשתיות שבוצעו בתקופת הדוח ולאחריה, החברה מקטינה את הצורך 2021במקום בשנת 

ע והרחבת העבודות  היערכות החברה תוך זמן קצר לביצובסגירות המסילה ביחס לאותן עבודות בתקופות העתידיות. 
  בתשלום.לחברה להמשיך את עבודתם של מאות עובדים בתקופת המשבר ללא הוצאתם לחופשה בפעילות הפיתוח אפשרה 

ולאחריה ראה ביאור לפרטים נוספים בנושא התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו על המצב הכספי של החברה בתקופת הדוח 
  כספיים תמציתיים מאוחדים.בדוחות  'ג 1

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  המהוולאחר תאריך המאזן הערכות החברה בדבר השלכות נגיף ה'קורונה' 
  .1968-התשכ"ח

מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד דיווח זה ומתבססים על הפרסומים בארץ ובעולם 
ואנטיים, הן לחברות התחבורה והן לציבור הנוסעים, ואשר התממשותם אינה ודאית ואינה בנושא זה והנחיות הגופים הרלו

  בשליטת החברה.

התממשות הערכות החברה עשויה להיגרם כתוצאה מהתפתחויות או התממשות שונה של הגורמים אשר נזכרו לעיל ואשר 
  אינם בשליטת החברה.

רץ ובעולם בנושא ותעדכן בדבר המשך השלכות מהותיות בעקבות החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר התפתחויות בא
  התפשטות נגיף ה'קורונה' על פעילות החברה, ככל שתהיינה.
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  החברה:  מאזן סעיפי מתוך הנתונים להלן

  שוטפים נכסים

 סעיף
 31ליום 

 2020 ס,במר
 31 ליום
 סך השינוי 2019 ,בדצמבר

 לשינויים החברה הסברי
 % -ב "חש באלפי באלפי ש''ח

 ושווי מזומנים
 (א).4ראה/י הסבר בסעיף   )26%( )17,508( 67,541 50,033 מזומנים

  

   )10%( )291( 2,995 2,704 קצר לזמן השקעות

בגין  קרן שמורה
  אג"ח

134,510  161,993  )27,483(  )17%(  
כתוצאה משימוש חלקי נובע הקיטון 

 .אג"חהרעון יפ ךבקרן לצור

  )23%( )27,261( 119,029 91,768 לקוחות
הקיטון נובע בעיקר בשל ירידה 

בחודש מנוסעים ושכירויות בהכנסות 
 .הקורונהנגיף מרס בשל 

  )15%(  )124,454(  845,493  721,039 ישראל ממשלת
הקיטון נובע בעיקרו עקב קבלת 
מענקים ממשלתיים בתקופה לטובת 

 השקעה בפעילות הפיתוח.

  )36%( )105,811( 291,344 185,533 חובה ויתרות חייבים
מיליוני ש"ח  106 -בסך של כ הקיטון

משימוש בפיקדונות  נובע בעיקר
  .למימון השקעות בפעילות הפיתוח

   13%  1,863 13,954 15,817 מלאי

 נכסים"כ סה
     )20%( )300,945( 1,502,349 1,201,404 שוטפים
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 שוטפים לא נכסים
 

 סעיף
 31ליום 

 2020 ס,במר
 31 ליום
 סך השינוי 2019 ,בדצמבר

 לשינויים החברה הסברי
 % -ב "חש באלפי באלפי ש"ח

 חובה ויתרות חייבים
עיקר השינוי נובע בשל פירעון   )25%( )9,573( 38,256 28,683 ארוך לזמן

  .פיקדונות בתקופה

מיועדות  השקעות
  )7%(  )2,583(  35,392 32,809 פיננסיים בנכסים

   15%  10,000 67,000 77,000  נדחים מסים נכסי

 לא נכסים"כ סה
  )2%(  )2,156( 140,648 138,492 שוטפים

 1הערה   -  )71,366( 21,469,628  21,398,262 נטו, מופעל קבוע רכוש

  2הערה   8%   493,244  6,371,044  6,864,288 בהקמה קבוע רכוש

, מוחשיים בלתי נכסים
  נטו

292,670  292,821  )151( - 
  

    - 118,626 29,776,490  29,895,116 נכסים"כ סה
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 מיליוני ש"ח נובע בעיקר מ: 71 -של כ בסך קיטון -קבוע מופעל, נטו  רכוש -1 הערה

מוצגות נטו מיליוני ש"ח  13-בסך של כ הפחת בספרים"ח (הוצאות שיליוני מ 280 -פחת והפחתות בסך של כ הוצאות  •
במהלך תקופת הדוח החברה ביצעה השבת ערך , בנוסף, )ומהפחתת הפרשה לירידת ערך נכסים ממענקים ממשלתיים

 .ש"חמיליוני  49 -נכסים בסך של כ

 םשעיקר הדוח בתקופת לראשונה הופעלו אשר קבוע רכוש פריטי בגין "חש מיליוני 160-כ של בסך גידולבקיזוז  •
 כמפורט להלן:

 .)חשמליים קרונות רכש בעיקר( נייד ציוד"ח ש מיליוני 55 -כ  •

  .)תשתיות ושיקום רחובות תפעולית תחנה בעיקר( בתשתיות השקעה בגיןמיליוני ש"ח  53 -כ  •

  .)ועוד נוסעים תחנות שדרוג, להבים חניון( וציוד ומתחמים תחנות ח"ש מיליוני 52-כ  •

  

  

 מיליוני ש"ח נובע בעיקר מ: 493 -של כ בסך גידול  - רכוש קבוע בהקמה -2 הערה

  :שעיקרם חדשים בפרויקטים השקעות בגין"ח ש יליונימ 612 -כ של בסך גידול   •

 מתחם', א שלב לוד מתחם, לוד תחנת מתחם', א שלב אשקלון מתחם:  וציוד ומתחמים תחנות"ח ש מיליוני 154 -כ •
  ועוד. 'ב שלב קישון

 .חשמלי נייד בעיקר, ה"וצמ נייד ציוד רכש בגין"ח ש מיליוני 153  -כ •

 

 משה 431 מסילה, מודיעין קשת, החוף קו רעננה, מזרחית מסילה : קוויים בפרוייקטים שקעההמיליוני ש"ח  111 -כ •
 .ועוד ענבה ראשונים דיין

  

  .)ועוד מפלסיות הפרדות, לאלקטרוני חשמלי איתות החלפת( בתשתיות השקעהמיליוני ש"ח  110 -כ •

  בגין פרויקט החשמול.מיליוני ש"ח  84 -כ •

  .מיליוני ש"ח ברכוש בהקמה עקב הפעלתו והעברתו לרכוש קבוע מופעל 119 -כבסך של  קיטון     •
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  2020רבעון ראשון  השבת ערך במהלך
  

ומנגד לאור בדוח הכספי התמציתי המאוחד ' ג 1בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והפסקת תנועת הרכבות כאמור בביאור 
, והחתימה על התוספת השלישית להסכם תחזית הנוסעיםקבלת אישור מדינה לביצוע פרויקט קרונות אורבניים שהביא לעדכון 

 .המצביעים על הצורך לאמוד מחדש את הסכום בר ההשבה של החברהב', נוצרו סימנים 1ההפעלה והפיתוח כאמור בביאור 
  לצורך כך בוצעה בחינה של אומדן סכום בר ההשבה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי. 

  ההשבה: בר להלן פירוט ההנחות המרכזיות ששימשו בבסיס אומדן הסכום
  

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

החברה לשלושת הרבעונים של על תחזית מעודכנת ) מבוססת 2020תחזית תזרים המזומנים המפורטת (לשנת  ••••
של החברה לשנה  המעודכנת תפעוליתהתכנית העל שאושר על ידי הדירקטוריון וכן  2020בדצמבר  31המסתיימים ביום 

 זו. 

חושבו על פי עקרונות ההסכם החדש לרבות התוספות שלו אשר בתוקף  2020הכנסות החברה מסובסידיה שוטפת בשנת  ••••
 . 2020בדצמבר,  31ליום 

ולאורך חיי התחזית חושבו על פי עקרונות ההסכם החדש אשר בתוקף  2021הכנסות החברה מדמי הפעלה החל משנת  ••••
 יחתמו בעתיד.שנות אלו יכללו גם בהסכמי הסובסידיה תחת ההנחה כי עקרו 2020בדצמבר,  31ליום 

  חישוב הכנסות מדמי הפעלה שוטפים חולק לשני תרחישים: ••••
, הונח כי הרווחיות הנורמטיבית תשוב 2026. לאחר שנת 2025עד שנת  4% תרחיש עם שיעור הרווח הבסיסי של  ) 1(

  מההכנסות, בדומה לרווחיות המינימאלית בהסכם הסובסידיה.  2%להיות 
 מההכנסות. 2%ועד תום תקופת התחזית תעמוד על  2021)   תרחיש עם שיעור הרווחיות הנורמטיבית החל משנת 2(

  .70%לעיל הינה  1בהתאם להנהלת החברה, ההסתברות לתרחיש        
  .3.4%כך שהרווחיות הנורמטיבית המשוקללת תעמוד על 

 בנוסף, החברה הניחה בתחזית ההכנסות שלה ביחס לתקופת המשבר כי תקבל שיפוי מהמדינה בגובה ההוצאות.  

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

 2020 שנת  של המזומנים תזרים  ,דיפרנציאלי היוון רשיעו הינו הנבחר ההיוון שיעור -היוון משוקלל (לאחר מס)  שיעור ••••
בפרמיית השוק לאור אופי פעילות החברה, הסבסוד המתמשך  0.5%(אשר משקף עלייה של  5.41%  של היוון בשיעור הוון

 ותזרימי בלבד) 2020מהמדינה והנחת הנהלת החברה כי השפעת הקורונה על פעילות החברה יבואו לידי ביטוי בשנת 
   4.91%.היוון של  בשיעור הוונו השנים יתר של המזומנים

נאמד בהתאם לגידול החזוי בנסועה  2020שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר הנוסעים לאחר שנת  ••••
. בעקבות 2025מהפרויקטים הקיימים למועד הערכת השווי, עד להגעת כמות הנוסעים לקיבולת המקסימלית בשנת 

 הונח כי ההכנסות של מגזר זה לא תצמחנה.  2026זאת, החל משנת 

ביחס לתחזית המקורית לשנת  3.4% -נאמד בכ 2020שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר המטענים לאחר שנת  ••••
. בעקבות זאת, החל משנת 2037טרם משבר הקורונה. עד להגעת כמות הטון לק"מ לקיבולת המקסימלית בשנת  2020
 העצמיות של מגזר המטענים לא תצמחנה. הונח כי ההכנסות  2038

 החברה הניחה כי משבר הקורונה לא ישפיע על היקף הפעילות המתוכנן לשנים העתידיות. ••••

 .14% -כ בהערכה שנקבע השווי מסך הגרט ערך אחוז ••••

 סכום בר השבה נקבע לפי שווי שימוש. ••••
 

 49החברה רווח מהשבת ערך נכסים בסך של נכון לתום תקופת הדיווח הערך בספרים נמוך משווי השימוש, לכן רשמה 
מיליוני ש"ח.  68רשמה החברה רווח מהשבת ערך נכסים בסך של  2019מיליוני ש"ח, המתייחס לפריט רכוש קבוע. בשנת 

  השינוי בהפרשה לירידת ערך נכסים נזקף בכל אחת מהשנים לסעיף הכנסות אחרות בדוח על הרווח והפסד.
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 שוטפות התחייבויות

 

 סעיף
 31ליום 

 2020 ס,במר
 31 ליום
 סך השינוי 2019 ,בדצמבר

 לשינויים החברה הסברי
 % -ב "חש באלפי באלפי ש"ח

 לספקים התחייבויות
 )29%( )234,066( 811,975 577,909 שירותים ונותני

מיליוני  234 -הקיטון בסך של כ
ש"ח נובע בעיקר בשל תשלומים 

  ם.לספקי

   1%   2,962  205,548  208,510 זכות ויתרות זכאים

  89%   76,924  86,330  163,254 ישראל ממשלת
מיליוני ש"ח  77 -בסך של כ הגידול

נובע מקבלת הלוואה מהמדינה 
 למימון ההון החוזר.

    9%  21,905 255,574  277,479 תחייבויות תלויותה

התחייבות בגין אג"ח 
  לזמן קצר

124,396  249,196  )124,800(  )50%( 
מיליוני ש"ח נובע  125הקיטון בסך 

  בעיקר בשל פירעון אג"ח. 

    -  12  - 12  שוטפים מסים התחייבות

חלויות שוטפות בגין 
  התחייבות חכירה

17,641  18,168  )527(  )3%(    

 התחייבויות"כ סה
   )16%( )257,590(  1,626,791  1,369,201 שוטפות

  
  

 
 שוטפות לא התחייבויות

  

 סעיף
 31ליום 

 2020 ס,במר
 31 ליום
 סך השינוי 2019 ,בדצמבר

 לשינויים החברה הסברי
 % -ב "חש באלפי באלפי ש"ח

  )15%( )20,801(  142,495  121,694 לעובדים הטבות

 נובע ח"ש מיליוני 21הקיטון בסך 
 אקטוארית בהתחייבות מגידול
 של בסך מחלה ימי פדיון בגין בעיקר

 עליה בשל בעיקר ח"ש מיליוני 16 -כ
  .בשל משבר הקורונה היוון בריבית

 בגין נדחית הכנסה
   1%  366,598  27,182,403  27,549,001 ממשלתיים מענקים

התחייבות בגין חכירה 
  לזמן ארוך

23,316  25,624  )2,308(  )9%(   

 לא התחייבויות"כ סה
    1%   343,489  27,350,522 27,694,011 שוטפות
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 עצמי הון(ה) 

 

 סעיף
      31ליום 

 2020ס, במר
 31 ליום
 החברה הסברי סך השינוי 2019 ,בדצמבר

 לשינויים
 % -ב "חש באלפי באלפי ש"ח

  - - 3,000,000 3,000,000 מניות הון

  -  -  174,720 174,720 הון קרן

   )1%(  32,727  )2,375,543( )2,342,816( הפסד יתרת

   4%   32,727  799,177 831,904  עצמי הון"כ סה

  -  118,626 29,776,490 29,895,116 והון התחייבויות"כ סה
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  העסקית הפעילות וצאותת .3

 

  :העסקיות התוצאות אודות נתונים תמצית להלן

  
 באלפי( סבמר 31 ביום שהסתיימו החודשים 3-ל

  )ח"ש
  

  השינוי סך

  2019  2020    "ח)ש(באלפי 

  )6,957(  613,514  606,557  סה"כ הכנסות:*

  18,890 591,462 610,352  ההכנסות עלות"כ סה

  )25,847( 22,052 )3,795(  (הפסד) גולמירווח 

  )467( 1,598 1,131  הוצאות מכירה ושיווק

  )290( 40,314 40,024  הוצאות הנהלה וכלליות

  )25,837( )23,421( )49,258(  אחרות, נטו הכנסות

  747 3,561 4,308  תפעולירווח 

  )3,459( 7,020 3,561  מימון הכנסות

  4,015  1,974  5,989  מימון הוצאות

  )6,727( 8,607  1,880  ים רווח לפני מס

  9,000  1,000  10,000  נדחיםמיסים הכנסות 

  )43(  55  12  הוצאות מיסים על ההכנסה

  2,316 9,552 11,868  נקירווח 

) אקטוארי בגין רווח (הפסד
  תכניות להטבה מוגדרת

20,859  )4,173( )25,032(  

  27,348 5,379 32,727  כולל סה"כ רווח 

  
  תמציתיים מאוחדים. הכספיים לדוחות 6באור ראה לפרטים אודות מגזרי הפעילות של החברה 

  

  פירוט – הכנסות"כ סה* 

   
 באלפי( מרסב 31 ביום שהסתיימו החודשים 3-ל

  )ח"ש
  

  השינוי  סך

  "ח)ש(באלפי 

  
  2020  2019  

  )34,559( 237,332 202,773  מחיצוניים הכנסות

  27,602 376,182 403,784  הפעלה מדמי הכנסות

  )6,957( 613,514 606,557  הכנסות"כ סה
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  באורים לטבלת תוצאות הפעילות העסקית:

 ביום שהסתיימו החודשים 3 לעומת 2020 ס,במר 31 ביום שהסתיימו החודשים 3-ב שחלו העיקריים השינויים להלן 
  : 2019 ס,במר 31

 מיליוני 147 -כלסך של   הסתכמו ,2020 ס,במר 31 ביום המסתיימים החודשים לשלושתמהסעת נוסעים  ההכנסות  )א(
כמות הנסיעות . 18% -של כ קיטון, אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליוני 180 -בסך של כ הכנסות לעומת"ח ש

מיליוני נסיעות בתקופה מקבילה  17.3 -נסיעות לעומת כ מיליוני 13.9 -לכ והסתכמ 2020 לשנת הראשון ברבעון
 כתוצאה מהפסקת תנועת הרכבות עקב משבר הקורונה. 20% -כ של קיטוןאשתקד, 

 מקופות שנרכשו הכרטיסים את משקפות ההכנסות, 2016 בינואר 1 ביום בתעריפים הרפורמה תחילת עם כי לציין יש
 באמצעי הכרטיסים את רכשו אשר אלו לרבות, הלקוחות כלל נסיעות את משקפת הנסיעות שכמות בעוד, הרכבת

 .לרפורמה ששותפים, אחרים תחבורה

"ח ש מיליוני 404 -כשל  לסךהסתכמו  ,2020 ס,במר 31לשלושת החודשים שהסתיימו ביום  הפעלה מדמי הכנסות  )ב(
 . 7% -, גידול של כאשתקד המקבילה בתקופהש"ח  מיליוני 376 -לעומת סך של כ

מיליוני ש"ח  44 -כשל  לסךהסתכמו  ,2020 ס,במר 31לשלושת החודשים שהסתיימו ביום  מהובלת מטענים הכנסות  )ג(
הראשון לשנת  רבעוןב. 5% -של כ גידול, אשתקד המקבילה תקופהמיליוני ש"ח ב 42 -לעומת הכנסות בסך של כ

האי שינוי הגידול הקטן בהכנסות לעומת , אשתקד המקבילה תקופהבדומה לטון מיליון  2הובילה  החברה 2020
 בטון המובל נובע מעליית תעריפים מתקופה קודמת.

 9 -כ של לסך הסתכמו ,2020 ס,במר 31 ביום שהסתיימו החודשים לשלושת חוץ וגורמישכירות  מדמי הכנסות  )ד(
בשל החלטת . עיקר השינוי נובע אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליוני 13 -של כ הכנסות לעומת חש" מיליוני

 ת לחודש מרס.יוהחברה עקב התפשטות נגיף הקורונה, כי לא תתבצע גביה בגין שכירו

 610 -כהסתכמו לסך של  ,2020 ס,במר 31החודשים שהסתיימו ביום  לשלושת המכירות העבודות והשירותים עלות  )ה(
"ח, שמיליוני  18 -של כ בסך גידולמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  592 -ש"ח בהשוואה לסך של כ מיליוני

 :מ בעיקרבע ו, נ3% -כ

 מיליוני ש"ח בהוצאות שכר. 8 -גידול בסך של כ •

כתוצאה מגידול  הנובע, 2% -המהווה גידול של כתפעול ואחזקה מיליוני ש"ח בהוצאות  12-בסך של כ גידול •
  בפעילות.

 בעיקר כתוצאה מעלייה נובעה, 29% -גידול של כ בהוצאות שירותי נוסעיםמיליוני ש"ח  5-בסך של כ גידול •
וכן עלייה בהוצאות חיילים בעיקר , החשמולבמסגרת עבודות של פרויקט עקב סגירות קווים  השאטלים בכמות

  .2018יצחק נבון, במהלך חודש ספטמבר בשל פתיחת תחנת 

מירידה במחיר הממוצע כתוצאה  הנובע, 7% -של כ קיטוןהמהווה דלק מיליוני ש"ח בהוצאות  7-בסך של כ קיטון •
 תנועת הרכבות.בצריכת הדלק עקב הפסקת  4% -ידה בשיעור של כ, בנוסף ליר3% -של הדלק בשיעור של כ

, "חש מיליוני 40 -כהסתכמו לסך של  ,2020 ס,במר 31החודשים שהסתיימו ביום  לשלושת הוצאות הנהלה וכלליות  )ו(
 .תקופה המקבילה אשתקדבדומה ל

"ח, ש מיליוני 1 -כהסתכמו לסך של  ,2020 ס,במר 31 ביום שהסתיימו החודשים לשלושת מכירה ושיווק הוצאות  )ז(
 .מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 1.6 -בהשוואה לסך של כ

"ח, ש מיליוני 49 -כ, הסתכמו לסך של 2020 ס,במר 31 ביום שהסתיימו החודשים לשלושת אחרות, נטו הכנסות  )ח(
. בתקופה המקבילה בוצע בתקופה המקבילה אשתקד ש"ח יוןמיל 23 -של כ סךלהכנסות אחרות, נטו בבהשוואה 

קיטון מיליוני ש"ח לעומת  23 -בעקבות עדכון השבת ערך נכסים בסך של כ קיטון להפרשה לירידת ערך נכסים
 מיליוני ש"ח. 49-ערך נכסים שנרשמה בתקופה הדוח בסך של כ עדכון השבתבהפרשה לירידת ערך נכסים בעקבות 

 ח"ש מיליוני 2.4 -כ של לסך הסתכמו, 2020 ס,במר 31 ביום שהסתיימו החודשים לשלושת נטו, מימוןהוצאות   )ט(
 מרישום ההוצאות נובעות עיקר, אשתקד מקבילה בתקופה ח"ש מיליוני 5 -כ של בסך נטו, מימון הכנסותל בהשוואה

 .ל"חו ספקי בגין ח"במט תשלומיםובנוסף בגין  שער הפרשי

 ח"ש מיליוני 10 -כ של לסך הסתכמו, 2020 במרס, 31 ביום שהסתיימו החודשים לשלושת נטו, סיםמי כנסותה  )י(
 , נובע בעיקר בשל גידול בנכס מס נדחה.אשתקד מקבילה בתקופה ח"ש מיליוני 1 -כ של לסך בהשוואה
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  ) Non GAAPמדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים (

כוללת בדוח זה מדדים פיננסים שאינם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. מדדים אלו מספקים מידע שימושי להנהלה החברה 
 ג'  1ולמשקיעים באגרות החוב על ידי מתן ביטוי להשפעה הכספית שיש לתוספת ג' להסכם ההפעלה והפיתוח כאמור בביאור 

דוח הכספי הנוכחי בשל אי קיום התנאים לזכאות בתקופת הדוח ואשר לא נכללה ב לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

מידע זה משקף נכונה את תוצאות הפעילות הכלכלית של הרבעון  ,. לדעת ההנהלהIAS 20  -בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  וכן מאפשר מידע מהימן של מדדים מרכזיים המשמשים להערכת הביצועים של ההנהלה . 2020הראשון לשנת 

  

  הכספיים. מהווה תחליף למידע הכלול בדוחות וצויין כי מידע זה אינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים ואיני

החברה לא מציגה את המידע לתקופות ההשוואה מכיוון שמידע זה אינו רלוונטי בנסיבות העניין כיוון שהתנאים לזכאות 

 טרם הבשילו. IAS 20כמשמעותה בתקן חשבונאות בינלאומי 

EBITDA  :רווח תפעולי לפני פחת והפחתות, להלן התוצאות לתקופת הדיווח  :  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

לשלושת החודשים 

שנסתיימו ביום 31 

במרס , 2020

אלפי ש"ח י

                       4,308רווח תפעולי בספרים 

                    (49,000)נטרול השבת ערך נכסים בספרים 

                     33,800תוספת הכנסות מדמי הפעלה *

                    (10,892)סה "כ הפסד תפעולי בנטרול השבת ערך נכסים 

                     13,077נטרול הוצאות פחת בספרים 

EBITDA2,185                      

ההכנסות מדמי הפעלה  מתוקף תוספת ג' כאמור לעיל , הינן בגין כיסוי עלויות הפעלת תחנת יצחק נבון , אשר *

מתוכם סך של כ- 28 מיליוני ש "ח מתייחסים לשנים 2018-2019.
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 מימון ומקורות נזילות .4

 דמי חלק .הפעלה מדמי מהכנסות וכן ומסחר מטענים, מנוסעים עצמיות מהכנסות פעילותה את מממנת החברה
 2019 ,סבמר 31 וביום 2020 ס,במר 31החודשים שנסתיימו ביום  שלושתב הסתכםהכנסות החברה  כלמסך  ההפעלה
  .בהתאמה 61% -כו 67%  -כ של לשיעור

  :ההפעלה דמי להכנסות פרט החדש ההסכם במסגרת

 .חוזר הון פערי לע גישור לצרכי"ח ש מיליוני 77 של בסך קצר לזמן הלוואה לחברה מעמידה  הממשלה •

  .שלה הפיתוח לפעילות מהממשלה מלא מימון מקבלת החברה •
  

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

מלש"ח במצטבר בכל  25בהסכם ההפעלה: "לרבות הלוואה מכל סוג, אשראי ספקים חריג, משיכת יתר, ערבות מעל 
  תון..."זמן נ

מוסדי  אומשרד האוצר אישר לחברה לקחת אשראי בנקאי ו/באשר לפרויקטים שקשורים לפיתוח מתחמי הרכבת 
ספציפיים  פרויקטיםשקלים וזאת לטובת מימון מספר ש"ח מיליוני  170מתוך תקציב כולל של  70%עד  בסכום כולל של 

תמומן מההון העצמי של הרכבת.  30% יתרת המימון ע"ס  האוצר ואשר יבנו ויהיו בבעלות הרכבת .משרד  "ישאושרו ע
  .נכון למועד הדוחות הכספיים טרם נטלה החברה אשראי כזה

ביחס לתחזית החברה טרם  2020 סכתוצאה מהשלכות משבר הקורונה חלה ירידה בהכנסות מנוסעים במהלך חודש מר
 יכולות ההון החוזר של החברה נכון ליום המאזןאשר הפחיתו את ש"ח   מיליוני 42 -בסך של כ פרוץ משבר הקורונה 

 2020. בהתאם לכך, המדינה העבירה את התשלום בגין דמי ההפעלה עבור חודש פברואר, בתחילת חודש אפריל ולאחריו
 לאפריל). 20(חלף 

שו לתשלומים לספקים באשר לפעילות הפיתוח, במהלך תקופת הדוח הייתה הקדמה של תקבולים מהמדינה אשר שימ
  בתחום הפיתוח.

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  המהוולאחר תאריך המאזן הערכות החברה בדבר השלכות נגיף ה'קורונה' 
  .1968-ערך, התשכ"ח

מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד דיווח זה ומתבססים על הפרסומים בארץ 
ת הגופים הרלוואנטיים, הן לחברות התחבורה והן לציבור הנוסעים, ואשר התממשותם אינה ובעולם בנושא זה והנחיו

  ודאית ואינה בשליטת החברה.

התממשות הערכות החברה עשויה להיגרם כתוצאה מהתפתחויות או התממשות שונה של הגורמים אשר נזכרו לעיל 
  ואשר אינם בשליטת החברה.

התפתחויות בארץ ובעולם בנושא ותעדכן בדבר המשך השלכות מהותיות  החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר
  בעקבות התפשטות נגיף ה'קורונה' על פעילות החברה, ככל שתהיינה.

 המזומנים תזרים  )א(

 סךל בהשוואה, "חש מיליוני 108 -כ של לסך הסתכמו הדוח בתקופתשוטפת  פעילותל שימשושהמזומנים  תזרימי ) 1(
נטרול השבת מירידה ברווחיות החברה (בעיקר השינוי נובע . אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש יונימיל 10 -כשל 

 וכן מקיטון בסעיפי ההון החוזר .  )ערך נכסים בכל אחת מהתקופות

 לסך בהשוואה"ח  ש מיליוני 43 -כ של לסך הסתכמו הדוח בתקופתהשקעה  פעילותנבעו משהמזומנים  תזרימי ) 2(
, עיקר השינוי נובע מתקבולים בגין אשתקד המקבילה בתקופהששימשו לפעילות השקעה "ח ש מיליוני 3 -כשל 

מיליוני  25 -מענקי השקעה מממשלת ישראל במהלך התקופה וכן ממימוש הקרן השמורה בגין אג"ח בסך של כ
 ) לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים).3(8ש"ח (ראה גם ביאור 

בהשוואה לסך של "ח ש מיליוני 47-כ של לסך הסתכמוהדוח  בתקופתמימון ה מפעילות שנבעוהמזומנים  תזרימי ) 3(
מיליוני ש"ח מתוך כספי הקרן השמורה  25 -מיליוני ש"ח  בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח מומשו כ 71

   ) לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים).3(8בגין האג"ח המוצגים בפעילות ההשקעה (ראה גם ביאור 

התמציתיים  תזרים המזומנים של החברה ראה דוח תזרים מזומנים בדוחות הכספיים אודותנוספים  לפרטים
  המאוחדים.
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  חוזר הון  )ב(

 ,דצמברב 31 וליום 2020 ס,במר 31ליום  ח"ש מיליוני 124 -כומיליוני ש"ח  168 -כשל  ךבס הון החוזרלחברה גרעון 
      .בהתאמה ,2019

. 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

 מרסב 31ליום  "חש מיליוני 116 -של כ לסךמסתכם שלילי  הינו ,סעיפי הפיתוח כפי שפורטו לעיל יכויבנ החוזר ההון
  .2019 בדצמבר 31 ליום "חש מיליוני 97 -כשל  סךב החוזר בהון גרעוןו 2020

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

דיון בתחזית תזרים המזומנים  החברה דירקטוריוןקיים , 2020 ,יוניב 29הדירקטוריון שהתקיימה ביום  בישיבת, בנוסף
 יםצפוי לחברה הםלפי, , וכן דיון בתחזית תזרים המזומנים החזוי של החברה בלבדלשנתיים הקרובות החזוי של החברה

  .נזילות בעיית על מצביע אינו החוזר בהון גירעון קיום כי קבע ולפיכךבעתיד הנראה לעין  יםמזומנים חיובי מיתזרי
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 2202, מרסב 31עד  2020אפריל,  1מזומנים חזוי לתקופה תזרים  .5

  

  דצמבר -אפריל   

  2020 שנת

  

  2021 שנת 

  מרס -ינואר 

2022  

  

  56  29  49  )1יתרת פתיחה (ראה הנחה 

        מקורות סולו:

  12  68  57  )2תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ראה הנחה 

  88  169  -  )4תזרים מזומנים מפעילות מימון (ראה הנחה 

  -  -  127  )4שימוש בקרן שמורה לפירעון האג"ח (ראה הנחה 

  -  1,000  -  )4הנפקת אג"ח (ראה הנחה 

  1,086  2,906  2,269  )3תזרים מזומנים מפעילות השקעה (ראה הנחה 

        

  1,186  4,143  2,453  סה"כ מקורות:

        

        התחייבויות צפויות (שימושים)

        

  -  78  77  )4תזרים מזומנים לפעולות מימון (ראה הנחה 

    -  127  )4פירעון אג"ח (ראה הנחה 

  1,101  4,038  2,269  )3תזרים מזומנים לפעילות השקעה (ראה הנחה 

        

  1,101  4,116  2,473  סה"כ שימושים

        

  85  27  )20(  סה"כ שינוי לתקופה

        

  141  56  29  יתרת סגירה
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 (המשך) 2022במרס,  31עד  2020אפריל,  1תזרים מזומנים חזוי לתקופה  .5

 

 להלן ההנחות בהן החברה השתמשה לעריכת התזרים:  .א

  
מרס, ב 31 ליום") סולו דוח(" החברה הנפרדים של לדוחותיה בהתאם הינם קצר לזמן והשקעות מזומנים ושווי מזומנים

2020. 
  

  שוטפת החזוי מפעילות המזומנים הנחות בבסיס תזרים  .ב

 לפיתוח מסגרת הסכם פי על המדינה ידי על מסובסדות שלה הפיתוח פעילות וכן החברה של השוטפת פעילותה •
 חלק אשר( 2014 ,ביוני 17 מיום, החברה לבין) ישראל מדינת בשם( ישראל ממשלת בין ישראל רכבת והפעלת
: להלן( להלן. 2019בדוח התקופתי לשנת  )1.3)(1(ג)(20 בסעיף מתוארכ), 2015 בפברואר 25 ביום תוקנו מסעיפיו

 הסעת בגין שוטפת סובסידיה מתן ידי על החברה לפעילות מימון מעבירה המדינה"), והפיתוח ההפעלה הסכם"
 זכאית, כך על נוסף. החברה של הפיתוח פעילות למימון סובסידיה וכן, מטענים הובלת עבור סובסידיה, נוסעים
 עמידה אי בגין פיצויים סכומי מנוכים מנגד כאשר הנוסעים במספר גידול בגין תמריצית לסובסידיה החברה
 .2019 התקופתי לשנת לדוח) ט)(1.3)(1)(ג( 20 ביאור ראו נוספים לפרטים. תפעול ובמדדי שירות במדדי

בדבר חתימה על תוספת להסכם ההפעלה  ,2019לשנת בדוח התקופתי ) 1.4)(1(ג)(20בהמשך לאמור בביאור  •
ג' בדבר תוספת שלישית להסכם ההפעלה 1ובהמשך לאמור בביאור  והפיתוח בדבר סובסידיה במגזר המטענים

ויים להתקבל מהמדינה הצפ תזרימי המזומנים, כללה החברה בתזרים המזומנים החזוי שלה את והפיתוח
 זה. בהתאם להסכם

בעניין ביטול ההפרשה בגין תוספת אחוזית  2019לשנת  בדוח התקופתי)(יד) 1.3)(1(ג)(20בביאור  בהמשך לאמור •
), הניחה החברה בהתבסס על מגעים ושיחות 2012עבור הפרטת הבת למטענים בהתאם להסכם השכר הקיבוצי (

מיליוני ש"ח  24החברה החזירה סך של  2020במרס,  31נכון ליום ן הפריסה. שגובשו עם נציגי המדינה לגבי אופ
 . 2020שנת תוחזר עד לסוף  מיליוני ש"ח 32והיתרה בסך 

בדוחות הכספיים  5 בביאור כמפורט ההשבה בר הסכום אומדן לצורך ששימשו החברה תחזיות למול •
נעשו בתחזיות תזרימי המזומנים לעיל עדכונים במועדי תשלום בין התקופות ללא  המאוחדים,התמציתיים 

 השפעה משמעותית.

 לתנאי ביחס וזאת יום 30 של ממוצע בפיגור יתקבלו למטענים הבת מחברת התקבולים כי צופה החברה •
 .מ"בע מטענים ישראל רכבת עם בהסכם הקבועים האשראי

כי תקבל שיפוי מהמדינה בגובה  משבר הקורונההחברה הניחה בתחזית ההכנסות שלה ביחס לתקופת  •
 ההוצאות.  

  השקעה מפעילות החזוי המזומנים תזרים בבסיס הנחות  .ג

 

 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

 על השפעה לכך תהיה לא(פרט להשקעה בפרויקט לוד ובפרויקט כרמיאל כמתואר בפסקה הבאה)  ייעודיים
 .שוטפת מפעילות החברה תזרים

שקעו בפרויקטים יו 2021מיליוני ש"ח, בשנת  9בפרויקט כרמיאל סך של  2020החברה תשקיע במהלך שנת  •
 2022מיליוני ש"ח, בהתאמה. ובנוסף, ברבעון הראשון לשנת  105מיליוני ש"ח וסך של  27כרמיאל ולוד סך של 

מיליוני ש"ח, בהתאמה. לצורך השקעה זו,  8מיליוני ש"ח וסך של  6יושקעו בפרויקטים כרמיאל ולוד סך של 
 נצייןו והשלמת ההשקעות ממקורותיה העצמיים. החברה מייעדת את רווחי הקרן השמורה, ככול שלא ימומש

 .2020הראשון לשנת  רבעוןה בסוף מיליוני ש"ח 9 של בסך השמורה קרן של התיק בניהול רווחים נצברוכי 

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

 . מיליוני ש"ח 1 של סך הינו, 2021שנת ב קטנים בפרויקטים
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 (המשך) 2022במרס,  31עד  2020אפריל,  1תזרים מזומנים חזוי לתקופה  .5

  

  – מימון מפעילות החזוי המזומנים תזרים בבסיס הנחות  .ד

 חודש בכל מהמדינה לחברה ניתנת אשר חוזר הון פערי על גישור הלוואת, ח"ש מיליון 77  של מסך ברובו מורכב •
 להסכם בהתאם. ")הפיתוח הסכם" להלן( וההפעלה הפיתוח להסכם בהתאם) 2020 שנת וכולל עד( ינואר

 תמשיך הגישור הלוואת כי הניחה החברה. שנה בכל דצמבר בחודש למדינה מוחזרת זו הלוואה, הפיתוח
 .  2021 משנת שיחול החדש וההפעלה הפיתוח הסכם במסגרת גם להתקבל

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

 אומשרד האוצר אישר לחברה לקחת אשראי בנקאי ו/מתחמי הרכבת  באשר לפרויקטים שקשורים לפיתוח
שקלים וזאת לטובת מימון מספר ש"ח מיליוני  170 -כ מתוך תקציב כולל של 70%עד  מוסדי בסכום כולל של 

 30% יתרת המימון ע"ס  .חברההאוצר ואשר יבנו ויהיו בבעלות המשרד  "יספציפיים שאושרו ע פרויקטים
 3(או מיתרת רווחי הקרן השמורה, ככול שלא ימומשו, ראה גם הנחה מספר  חברההעצמי של התמומן מההון 

 בהסכם כמפורט מוסבר אשראי זה לעניין. . נכון למועד הדוחות הכספיים טרם נטלה החברה אשראי כזהלעיל)
 במצטבר "חמיליוני ש 25 מעל ערבות, יתר משיכת, חריג ספקים אשראי, סוג מכל הלוואה לרבות: "ההפעלה

  ..."נתון זמן בכל

 כמיליארד של לסך בתמורה לציבור') ב וסדרה' א סדרה( חוב אגרות הנפקת החברה השלימה 2015 יוני בחודש •
 ערך ח"ש מיליון 400-ו' א סדרה חוב אגרות נקוב ערך ח"ש מיליון 588 הונפקו, לציבור ההנפקה במסגרת. ח"ש

 ביוני 10 ביום תוקן אשר, 2015 בפברואר 26 ביום לציבור שפורסם לתשקיף בהתאם' ב סדרה חוב אגרות נקוב
 חלק למימון שימש אלו חוב אגרות בגין שגויס הסכום. 2015 ביוני 15 מיום מכוחו המשלימה וההודעה 2015

 . מהמדינה מימון קבלת ףלח וזאת 2015 בשנת בפיתוח החברה מהשקעות

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

 .ח"ש מיליון 124 -כ  כ"סה  - 2020 בשנת •
  

 המפעילות החברה המזומנים של מתזרים ולא לכך ייעודיים מסכומים נעשה החוב אגרות של הקרן פירעון •
 בסכומים לחברה מהמדינה מועברים ח"האג קרן לפירעון הכספים כל, 2020 בשנת גם וכן ,כה עד. שוטפתה

 ח"ש מיליון 150 של סך החברה הפקידה אלו חוב אגרות של הנאמנות לשטר בהתאם. לפירעונות המלאים
 לבעלי תשלום לטובת" שמורה קרן"כ ישמש ואשר, החוב אגרות בעלי לטובת שועבד אשר ייעודי בנק לחשבון
 . החוב אגרות לבעלי לתשלום לחברה הספיקו לא לפיתוח הסובסידיה תשלומי בו במצב החוב אגרות

 בשנת ח"האג קרן של האחרונים הפירעונות 2-ב החברה את תשמש השמורה הקרן, ח"האג לתנאי בהתאם •
  .ח"ש מיליוני 135 -כ של בסך הינו 2020, במרס 31 ליום השמורה הקרן סכום. 2020

 ישמשו כספיה אשר, (בכפוף לאישור נציגי המדינה) 2021  בשנת נוספת ח"אג הנפקת הונחה החברה הערכת לפי •
 . מהמדינה מימון קבלת ףלח וזאת, הקודמת ח"האג הנפקת לכספי בדומה בפיתוח החברה השקעות למימון

 המזומנים מתזרים ולא המדינה ידי על ימומנו בפיתוח החברה השקעות, לפועל תצא לא  ח"האג והנפקת במידה
  .המדינה עם החברה של וההפעלה הפיתוח להסכם בהתאם וזאת, השוטפת מפעילותה החברה של

  

  קריטיים אומדנים .6

 ואומדנים המשפיעים הערכות לבצע החברה הנהלת את מחייבת מקובלים חשבונאות כללי פי על הכספיים הדוחות הכנת

 .מותנים לנכסים והתחייבויות בקשר גילוי על וכן והוצאות הכנסות התחייבויות, נכסים, של המדווחים הערכים על
בדוחות הכספיים התמציתיים ) 'ג(2באור  ראה החברה של קריטיים חשבונאים באומדנים שימוש אודות לפרטים

  המאוחדים.

  

 הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד .7

של רשות ניירות ערך בנושא, לרבות  315-31(ב') לתקנות ניירות ערך, וכן בהתאם לעמדה משפטית מספר 8בהתאם לסעיף 
ההבהרה לה: כאשר הערכת שווי מהותית שימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוח תקופתי, לרבות קביעה כי אין 

רמטרים שונים המפורטים בתקנות, וכאשר הערכת השווי הינה בשינוי ערכם של נתונים כאמור, יינתן בדוח גילוי לפצורך 
  מהותית מאוד היא תצורף לדוח.

  .התמציתיים המאוחדים הכספיים לדוחות) ה'(2 באורגם  ראה
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  תאגידי ממשל היבטי  .ד

 

  תרומות .1

החברות של רשות  2000/1החברה מנועה מלתרום נוכח הנחיות רשות החברות הממשלתיות, ובכלל זה, חוזר תרומות 
 . 2000 ,באוקטובר 29הממשלתיות מיום 

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית    .2

, המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 2015בפברואר  25על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 
יכתה של החברה לחברת איגרות ופיננסית אשר יכהנו בדירקטוריון החברה, לרבות דירקטורים חיצוניים, לאחר הפ

  דירקטורים, וזאת בהתחשב באופי ובהיקף פעילות החברה.  2חוב, יעמוד על 
 

דירקטוריות בעלות מומחיות חשבונאית ופיננסית: גב' חגית בכר, גב' יעל  4, בחברה כיהנו 2020במרס,  31נכון ליום 
  שידלובסקי, גב' יעל אגמון וגב' רות דהן פורטנוי.

  
 נושאי משרה בכירה תגמול    .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.

בנושא תגמול תמרוץ  2015-7-1רה מוסדר בהתאם להוראות חוזר רשות החברות הממשלתיות תגמול נושאי משרה בחב
 2001/1וכן בהתאם לחוזר  2015 ,בנובמבר 3, התקף מיום 2015-7-2, אשר עודכן בחוזר 2015 ,בינואר 1התקף מיום 

 . 2001בנובמבר  7מיום 

 . 2019בדוח דירקטוריון לשנת  5לעניין גמול דירקטורים ראה סעיף 

    
  המבקר הפנימי של החברה .4

רב  שנתית מפורטת ותוכנית  אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון תוכנית עבודה 2019בתחילת שנת 
. מידי שנה מתעדכנות עדיפויות הביקורת שנקבעו ונפרסת תכנית עבודה רב שנתית 2019-2023 לשנים  שנתית

  הבסיס לתוכנית העבודה השנתית.מעודכנת. תכנית העבודה הרב שנתית מהווה את 

   .2019מבקרים משנת  2מבקרים, תוספת של  6 -מלבד המבקר פנים מועסקים כ 2020במרס,  31נכון ליום 

 דירקטורים  .5

 4, חדל מר דן הראל, לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 2020בפברואר,  4ביום 
 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). 2020-01-013179מכתא , מס' אס2020בפברואר, 

, מונתה גב' רות דהן פורטנוי כדירקטורית חיצונית בחברה, לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים 2020במרס,  18ביום 
 הפניה).(מידע זה מהווה הכללה על דרך ה 2020-01-026373 -ו 2020-01-026370, מס' אסמכתא 2020במרס,  18מיום 

במרס,  19חדל מר קוצאי גנאים לכהן כדירקטור בחברה, לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  2020במרס,  18ביום 
  (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). 2020-01-026700, מס' אסמכתא 2020

 נושאי משרה .6

לא חל שינוי מהותי לעניין נושאי המשרה לעיל לעניין כהונת דירקטורים, במהלך תקופת הדוח  5למעט האמור בסעיף 
  בחברה. 

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים  .7

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

(להלן "הישיבה"). בישיבה השתתפו  2020ביוני,  24הדוחות הכספיים, דנה בדוחות הכספיים ביום  הוועדה לבחינת    .7.1
נושאי המשרה הבכירים בחברה, רואה החשבון המבקר ונציגי רשות החברות הממשלתיות. הוועדה שמעה הצגה 
מפורטת של נושאי המשרה ואחרים בחברה, לרבות מנכ"ל החברה וסמנכ"ל כספים וכלכלה ביחס לסוגיות המהותיות 

ני הדוחות הכספיים והטיפול החשבונאי שננקט לגביהם, את ההערכות המהותיות בדיווח הכספי, לרבות נתו
 והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה.
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הקשורות בדיווח ) הבקרות הפנימיות 1הוועדה דנה וגיבשה המלצותיה לדירקטוריון בין היתר בעניינים הבאים: (
) המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם 3) שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; (2הכספי; (

) הערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, ושעליהן נסמכים נתונים 4בעניינים מהותיים של החברה; (
ניהול סיכונים, הן כאלה המשתקפים בדוחות הכספיים והן כאלה ) היבטים שונים של בקרה ו5בדוחות הכספיים; (

  המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים.

 פורטנוי והדירקטוריות יעל אגמון וחגית בכר. הגב' רות דהן–חברי הועדה שנכחו בישיבות הינם: יו"ר הוועדה  .7.2

ביוני,  29שהתקיימה ביום  11/20 ושרו בישיבה מס'ונדונו וא 2020ביוני,  25המלצות הועדה הועברו לדירקטוריון ביום  .7.3
פורטנוי, ראובן הושיע ויעל  אילן אזולאי, חגית בכר, רות דהןאלי כהן והדירקטורים,  - בהשתתפות יו"ר הישיבה 2020

. הדירקטוריון רואה החשבון המבקרושידלובסקי. בישיבת הדירקטוריון השתתפו נושאי המשרה הבכירים בחברה, 
שמע הצגה מפורטת של נושאי המשרה ואחרים בחברה, לרבות מנכ"ל החברה וסמנכ"ל כספים וכלכלה ביחס לסוגיות 
המהותיות בדיווח הכספי, לרבות נתוני הדוחות הכספיים והטיפול החשבונאי שננקט לגביהם, את ההערכות 

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

, העריכו הדירקטוריון והנהלת החברה את 2020במסגרת אישור הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 
קרה הפנימית הבקרה הפנימית בחברה. בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי הב

 , הינה אפקטיבית.2020במרס,  31כאמור ליום 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 
 האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח התקופתי האחרון בדבר הבקרה הפנימית.

של משבר נגיף הקורונה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי, בהתאם לתקנות החברה בחנה את ההשפעה 
  והנחיות רשות ניירות ערך ולא מצאה כי ישנה השפעה מהותית של המשבר על הבקרה הפנימית כאמור.

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

  הדגש עניינים מסוימים

ג' בדבר מצבה הכספי של החברה והערכת 1בביאור  הנ"ל,  אנו מפנים את תשומת הלב לאמור מבלי לסייג את מסקנתנו
הנהלת ודירקטוריון החברה כי לחברה יהיו מקורות מספקים בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה 

ר בביאור זה בדבר השלכות ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין. כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב לאמו
נגיף הקורונה על פעילות החברה ולמגעים המתקיימים בין הנהלת החברה לבין  נציגי המדינה בנוגע לתקבולי 

  סובסידיה שוטפת בגין תקופת משבר הקורונה.
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  החברה של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי  .ה

  
 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

 לכלל ובצייתה ממשלתית כחברה בהגדרתה החברה כי לקבוע סמכותו שיפעיל בבקשהרך, ע ניירות רשות ר"ליו פנתה החברה 
 רשות בתקנות הקבועה במתכונת הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר ווחל, תדלעי האמורות לרבותברות, הח רשות תקנות

 .החברות

 בדבר החברה דיווחי כי לבקשתה להיענות ,2019 ,ביולי 17 בתאריך ערך ניירות רשות ר"יו החליט, החברה לפניית במענה 
החברה  עומדת עוד כל וזאת הממשלתיות החברות תקנות בהוראות שנקבעה במתכונת יעשו הפנימית הבקרה אפקטיביות

 במסכת כלשהו שינוי אירע האם החברה תבחן ,דוח תאריך בכל כי החברה להתחייבות כפוף ,זה הסדר. אלו בהוראות
בהוראות  שינויים החברה תבחן זה בכלל. כאמור שינוי כל בדבר אותו ותיידע הרשות סגל בפני הוצגה אשר העובדתית

 שינויים ,עליה החלים הדינים על המשפיעים החברה של במעמדה שינויים הממשלתיות החברות תקנות בהוראות או התקנות
 את מילאה החברה הדוח לתאריך. לעניין רלוונטי אחר שינוי וכל בחברה הממשלתיות החברות תקנות הוראות יישום באופן

 .אחר רלוונטי שינוי או בתקנות שינוי שאין ומצאה עליה שהוטלו ההתניות

 תמציתיים כספיים לדוחות 9 -ו 8 יםבאורראה  יהלאחרו הדוח בתקופת התרחשו אשרבדבר אירועים מהותיים  לפרטים 
  .מאוחדים

 

 

  החוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי  .ו

  

סדרה  "חאג קרן פירעון למעט, התקופתי לדוח' ב בפרקביחס לגילוי שניתן בנושא זה  מהותיים יםשינוי והדוח לא חל בתקופת
במרס,  31לפרטים נוספים ראה דיווחים מידיים בימים  "ח.ש מיליוני 124 -כ של כולל בסך 2020, במרס 31ביום  א' וסדרה ב'

 מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).( 2020-01-029197, מס' אסמתא 2019באוקטובר,  2 -ו 2020

  

  . ולמנהליה החברה עובדי לציבור הערכתם את מביעים החברה והנהלת דירקטוריון

  

  

  ______________________                  __________________  

    , מנכ"למיכאל מייקסנר               אלי כהן, דירקטור                                 

  

   2020 ,יוניב 29הדוח: אישור  תאריך

  

  

  

 כדירקטור בחברה, לחתום על הצהרה זו  ןהמכה אלי כהןמר  החברה את , הסמיך דירקטוריון2020 י,יונב 29 ביום *
  .במקום יו"ר דירקטוריון החברה, אשר טרם מונה
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  1931.12.20 ליום התקופתי לדוח התאגיד עסקי תיאור עדכון
  

  )1970 –א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל  39לפי תקנה  פרטים
  

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

  .הכספיים לדוחות 3.3 בביאור עדכון ראה, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 8.4.7 בסעיף לאמור בהמשך  .1
  

 שפורסם כפי, 2019 לשנת החברה של התקופתי לדוח' א לפרק) יא(16.2.1-ו) ו(8.4.6), 1)(ג(8.4.1 בסעיפים לאמור בהמשך  .2

 SEMI (Sociedad Espanola de Montajes( עם ומתן משא וניהול החשמול פרויקט בדבר, 2020, למרס 25 ביום

Industriales) S.A)  .החברה דירקטוריון אישר 2020, בפברואר 24 ביום, פרויקט ביצוע האצת על') החשמול קבלן' – להלן 
 האצה בעיקרו הכולל למתווה המדינה נציגי אישור ניתן 2020, במרס 26 וביום ומתן המשא לניהול המתווה עקרונות את
 זמן והגדלת החשמול קבלן מצד וציוד אדם כוח משאבי הוספת י"ע 2025 שנת סוף עד והשלמתו החשמול פרויקט של

 הדרך באבני לעמידה תמריצים תשלומי קביעת המתווה כולל, בנוסף.  החברה מצד החשמול קבלן לטובת שיועמד המסילה
 שישולם אירו מיליון 18 עד של בסך נוסף אופציונאלי תמריץ וכן, אירו מיליון 125 של נוסף כספי בהיקף שנקבעו החדשות

 החשמול קבלן עם הקיים להסכם תוספת נחתמה 2020, באפריל  1 ביום. הזמנים בלוחות נוספת הקדמה ותהיה ככל
   .הפרויקט האצת למתווה בהתאם

 בן, לסיכו חברות( בפרויקט ישראליים משנה קבלני להעסקת באשר הבנות מזכרי 4 הקבלן מול נחתמו, 2020 מאי בחודש      
 עלות( ח"ש מיליון 44.5 -כ של משוקללת בעלות, הקורונה משבר בתקופת הפרויקט האצת לטובת), וברנד סיבוס דניה, ארי

  ).SEMI-ל ותשלום המשנה לקבלני תשלום כוללת זו
  

  
 מהותיים מנהליים או משפטיים הליכים בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 21.4  בסעיף לאמור בהמשך  .3

 20 -כ של סך על 2016, באפריל 6 ביום התקבלה אשר ייצוגית תובענה לאישור בקשה בדבר הסביבה איכות עם בקשר
 במרץ 14 מיום משא רכבת תאונת מאירוע כתוצאה והסביבה דימונה העיר לתושבי שנגרמו נזקים שעניינה, ח"ש מיליוני

 פסק ניתן 2020 פרילבא 16 ביום. אסורים בחומרים בטיפול הרכבת להתרשלות בטענה מקורו ואשר, דימונה באזור 2016
 תקצוב לצורך דימונה לעיריית ח"ש 600,000 של בסך תרומה תשולם כי נקבע במסגרתו הפשרה הסדר אושר במסגרתו דין

  .מהותיים שאינם בסכומים כוחם לבא ט"ושכ מבקשים גמול נפסק וכן, ללימודים העשרה תכניות
  

, ועיצומים שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 15.11.17 בסעיף לאמור בהמשך  .4
 צו נדרש בה, קיבוצי סכסוך במסגרת וזמניים ארעיים סעדים למתן בחיפה האזורי הדין לבית העובדים נציגותובקשת 
 עם לנהל הרכבת את המחייב וצו בתחנות המשמרת ולמנהלי התחנות למנהלי אכיפה קורס להעביר הרכבת על האוסר
 התחנות מנהלי של וסמכויותיהם אחריותם תחומי בעניין להסכמות עמה להגיע מנת על ומתן משא העובדים נציגות
 בית. זמניים לסעדים בבקשה החלטה ניתנה, 2020 בינואר 7 ביום. האכיפה קורס של לקיומו כתנאי, המשמרת ומנהלי

 עמדת את מקבל הוא אין כי קבע אך, ההכשרה הליך את להפסיק המורה צו למתן העובדים נציגות דרישת את דחה הדין
 נציגות עם לנהל החברה על כי והוסיף האכיפה בסמכויות בפועל שימוש עשו המשמרת ומנהלי התחנות מנהלי לפיה הרכבת

 שהגישה ערעור רשות בקשת הארצי הדין בית דחה, 2020 בינואר 27 ביום. השלכות לאותן בנוגע ומתן משא העובדים
  .האזורי הדין בית החלטת על חברהה
  

 הגישה, 2020 בפברואר 13 ביום. העיקרי בהליך קיבוצי בסכסוך צד בקשת העובדים נציגות הגישה, 2020 בפברואר 5 ביום
. נוסף דיון התקיים, 2020 במרץ 1 ביום, הצד בבקשת דיון התקיים, 2020 בפברואר 19 ביום. הצד לבקשת תגובתה חברהה

 בהליך חברהה סיכומי הוגשו, 2020 במרץ 29 ביום. העיקרי בהליך העובדים נציגות סיכומי הוגשו, 2020 במרץ 12 ביום
. לבקשה התנגדותה הגישה חברהה. תשובה סיכומי להגשת בקשה העובדים נציגות הגישה, 2020 באפריל 6 ביום. העיקרי

  .העיקרי בהליך דין פסק או/ו בבקשה החלטה ניתנה טרם, אלה שורות כתיבת מועד עד
  

 ביום, ועיצומים שביתות, עבודה סכסוכי בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 15.11.19 בסעיף לאמור בהמשך  .5
 במסגרת זמניים צווים למתן בקשה שבע בבאר לעבודה האזורי הדין לבית העובדים נציגות הגישה, 2020 בפברואר 13

 לתפקיד פנימי מכרז התאימה חברהה הנהלת כי נטען במסגרתה, הרכבת מעובדי אחד ונגד הרכבת נגד קיבוצי סכסוך
 בין, טענה בה, לבקשה תגובתה חברהה הגישה, 2020 בפברואר 26 ביום. העובד של למידותיו דרום באזור מטענים מרכז
 נציגות חיוב ודרשה סרק בהליך שמדובר הרי הסף על נפסלה ממילא במכרז העובד של שמועמדותו משעה כי, היתר

  .הצד בקשת מחיקת על המורה הדין בית החלטת ניתנה 2020, באפריל 1 ביום. לדוגמא בהוצאות העובדים
  
 במאי 3 ביום, מ"בע מטעניםישראל  רכבת בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 2.2.2 בסעיף לאמור בהמשך  .6

 שתחול כך, נוספים חודשים בשלושהבסעיף הנ"ל  האמורה התחייבותו את להאריך החברה דירקטוריון אישר 2020
 עוד כל וזאת, 2020 לשנת הראשון לרבעון הבת החברה של הרבעוני הדוח אישור ממועד החל חודשים 12 של לתקופה

  . פירעון חדלות לכדי הבת חברת את להביא עלולה כאמור החוב פירעון דרישת
  

 2 ביום התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 22 בסעיף לאמור בהמשך  .7
-ף"התש), שעה הוראת)(שונות והוראות בית בידוד( )החדש קורונה נגיף( העם בריאות צו לראשונה פורסם 2020, לפברואר
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 נוספים ואמצעים התקהלות מניעת, מסיכה עטיית חובת בדבר, מפורטות הוראות האמור בצו נכללו יותר מאוחר. 2020
 שהתעדכנו כפי, האמור הצו להוראות בהתאם לפעול וממשיכה פעלה החברה. עבודה במקומות לרבות, הידבקות למניעת

  .פעילותה על להשפיע וממשיכות השפיעו ואשר, תכוף באופן
  

 לעניין התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 22.2.15 בסעיף לאמור בהמשך  .8
 מספר הגבלת( חירום שעת תקנות פורסמו 2020, למרס 22 ביום, חיוני מפעל בדבר 15.6 וסעיף חירום לשעת חוקים

 על רבות מגבלות הוטלו אלו בתקנות. 2020-ף"התש), החדש קורונה נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה במקום העובדים
 הנחיות שורת אלו בתקנות נקבעה, בנוסף. העבודה במקומות העובדים מספר את ניתן ככל לצמצם במגמה, מעסיקים

 העבודה למקום הכניסה את להתנות החובה מן החל( העבודה במקום להנהיג המעביד שעל, והרחקה זהירות אמצעי בדבר
 אלו לתקנות הראשונה בתוספת, זאת עם). מרחוק לעבודה האפשר ככל רבים עובדים להעביר לחובה ועד חום במדידת

 כגוף, החברה. שבתקנות וההנחיות המגבלות מן מחלק הוחרגו בהם העוסקים שהגופים, עיסוק תחומי רשימת נקבעה
 ולמגבלות להנחיות ובכפוף לכך בהתאם פעילותה את וממשיכה המשיכה, האמורה בתוספת שנכללו בתחומים העוסק

  .פעילותה על להשפיע וממשיכות השפיעו אשר, תכוף באופן שהתעדכנו כפי, עליה שחלו
  

 לעניין התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 22.2.15 בסעיף לאמור בהמשך  .9
 הסכם הרחבת( חירום שעת תקנות פורסמו  2020, למרס 22 ביום, חיוני מפעל בדבר 15.6 וסעיף  חירום לשעת חוקים
 תקנות פי על) חופשה תקנות – להלן( 2020-ף"התש), החדש קורונה נגיף בשל הרחב הציבורי המגזר על לחופשה יציאה

  . המעסיק חשבון על, לחופשה חיוניים בלתי עובדים של הוצאתם את שהסדיר קיבוצי הסכם החברה על הוחל, חופשה
  

  ה לחופשה", כהגדרת תקנות חופשה), אשר חל גם     נחתם הסכם קיבוצי נוסף ("הסכם המשך יציא 2020באפריל,   30ביום 
  על החברה ואשר האריך את תוקפו של ההסכם הקיבוצי המקורי, תוך קביעת תנאים להמשך ניצול ימי החופשה על ידי 

 העובדים הרלבנטיים. 
     

בהן הוראות נוספות,  , בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי הנוסף האמור, תוקנות תקנות החופשה ונכללו2020במאי  1ביום 
בין השאר בעניין ניוד עובדים מתפקיד לתפקיד וכיו"ב; בעניין החזרתם של עובדים מחופשה כאמור ובעניין התנאים 
להארכת חופשתם של עובדים שטרם הוחזרו לעבודה פעילה. החברה פעלה וממשיכה לפעול בהתאם להוראות תקנות אלו, 

 ותה.אשר השפיעו וממשיכות להשפיע על פעיל
  .אישר דירקטוריון החברה את הצטרפות החברה להסכם הקיבוצי האמור 2020למאי,  3ביום 

  
תקנות הגבלת פעילות)  –(להלן  2020-פורסמה, במסגרת תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות), התש"ף 2020במרס,  25ביום 

  הוראה האוסרת לחלוטין הפעלת תחבורה ציבורית, אלא לפי הוראות שר התחבורה. 
  

-משרד התחבורה (להלן, הורה מנהל מסילות הברזל ומנהל אגף הרכבות ב2020במהלך המחצית השנייה של חודש מרס 
הרגולטור) לחברה לצמצם את פעילות הסעת הנוסעים ברכבות. בין השאר, הורה הרגולטור לחברה לסגור קווי שירות 
ותחנות, ולצמצם את תדירות הרכבות ואת שעות פעילותן. זאת, בהתאם לסמכויותיו לפי הדין ולפי הוראות "הסכם 

  .2014ביוני,  17ההפעלה") מיום  מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל" ("הסכם
  

  . 2020במרס, 26בהמשך להוראה זו, הורה הרגולטור לחברה להפסיק לחלוטין את פעילות הסעת הנוסעים, החל מיום 
  

עם זאת, הורה הרגולטור לחברה להמשיך את פעילות הובלת המטענים, להאיץ את פרויקט חשמול מסילות הרכבת, לתכנן 
ים ופרויקטים לקידום הבטיחות במסילה וסביבתה ולבצע עבודות לתחזוקת המסילות וסביבתן ולבצע פרויקטים תשתיתי

  ולתחזוקת ציוד נייד. 
 2020ביוני,  1הורה הרגולטור לחברה להיערך לחידוש פעילות הסעת הנוסעים באופן חלקי, החל מיום  2020במאי,  15ביום 

ובכפוף להוראות שיינתנו על ידו בהמשך. ואולם, בהתאם להוראות מאוחרות יותר שניתנו לחברה, לא חודשה בפועל 
  תנועת רכבות הנוסעים בתאריך האמור. 

הורה הרגולטור לחברה לחדש את פעילות הסעת הנוסעים בכפוף להוראות משרד הבריאות שצורפו  2020 ביוני 21ביום 
. חידוש הפעילות כאמור כפוף להנחיות משרד הבריאות שצורפו להוראה 2020ליוני  22להוראת הרגולטור, וזאת החל מיום 

,  2020הברזל )דמי נסיעה( הוראת שעה) התש"ף זו, ללוחות זמנים מאושרים במערכת הרישוי, ולהוראות תקנות מסילות 
  להלן:"התקנות").

  
  

 חלפים או נייד ציוד ספקי עם התקשרות בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק) א( 16.2.1 בסעיף לאמור בהמשך  .10
 קטרים 12 לרכישת מ"מו סטדלר עם החברה מנהלת, אלו בימים, סטדלר חברת עם הסכם בדבר, תלות לחברה יש בהם

  .אירו מיליון 70-כ של משוערת בעלות דואליים
  

 פרויקט לעניין נוספים מסילתיים פרויקטים בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 8.4.2 בסעיף לאמור בהמשך. 11
 5' מס בקטע תומכים וקירות מנהור, תשתית עבודות לביצוע מכרז החברה פרסמה 2020, במאי 25 ביום, 431 מסילת
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 במכרז הזוכה עם ההתקשרות תקופת. ח"ש מיליוני מאות של סכום על עומד המכרז אומדן').המכרז' – להלן, (לפרויקט
  . 2020 יולי לחודש נקבע במכרז הצעות להגשת האחרון המועד. חודשים 42 על תעמוד

, 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע מהווה לעיל המצוינים המועדים בדבר החברה הערכות
 התממש שלא עשויות אלו הערכות. זה למועד נכון בידיה המצויים ונתונים מידע וכן החברה והערכות תחזיות על המבוסס

  .שנצפה מכפי מהותית שונה באופן להתממש או, חלקן או כולן, בפועל
  

 בעקבות, הפיתוח פעילות תחום על כללי מידע בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 8.1 בסעיף לאמור בהמשך. 12
. סבידור לתחנת מירושלים המהיר בקו ראשונה רכבת נסעה, 2020 אפריל בחודש, החשמול עבודות והאצת הקורונה משבר

ה לפרטים אודות מועד הפעלת מסחרית של הקו המהיר מתחנת האומה לתחנת סבידור רא .הושלמו זה במקטע העבודות
  להלן. 19סעיף 

  
 הבריאות משרד של הנחיות כללה הנגיף התפרצות עם ההתמודדות וכן בישראל העולמית הקורונה מגפת התפשטות, בנוסף

 ממדינות שבו או חולים בקרבת ששהו לאזרחים בית בידוד וכן, חברתי ריחוק ובכללן, התפשטותו את למנוע נועדו אשר
 עד של ולירידה ברכבות הנסועה היקפי על השפיעו אלו הנחיות. ועוד המוניים אירועים ביטול, המחלה התפרצה שבהן
 הרכבת תחנת נסגרה במרס 11 בתאריך. מקבילים פעילות חודשי לעומת ברכבת הנוסעים של היומי הנסועה מהיקף 80%
 יציאה איסור ובכללן חירום תקנות אישרה הממשלה, במרס 19 בתאריך. לישראל מחוץ לבאים גוריון-בן התעופה נמל

 בהתאם עבודה( זאת המחייבים במצבים למעט, במרס 17 מיום הבריאות משרד המלצות את מעגנות אשר מהבתים
, רפואיים שירותים, תרופות, במזון הצטיידות, בנפרד שיפורסמו לתקנות ובהתאם להלן שיפורטו הקבועות למגבלות
 זו בתקופה. ימים שבעה של לתקופה נקבעו התקנות). דם ותרומת, הפגנה, ספורט, דת טקסי, אחרים חיוניים שירותים

 התחבורה שר הורה במרס 25 וביום, שבת ומוצאי שישי בימי הרכבות תנועת של עצירה על התחבורה במשרד הוחלט
 21 . ביום2020במאי,  26לחלוטין, החל מיום  ישראל ברכבת רכבות הנוסעים תנועת הפסקת על' סמוטריץ בצלאל לשעבר

 להוראת שצורפו הבריאות משרד להוראות בכפוף הנוסעים הסעת פעילות את לחדש לחברה הרגולטור הורה 2020 ביוני,
, זו להוראה שצורפו הבריאות משרד להנחיות כפוף כאמור הפעילות חידוש. 2020 ליוני 22 מיום החל וזאת, הרגולטור

, 2020 ף"התש) שעה הוראת( נסיעה דמי) הברזל מסילות תקנות ולהוראות, הרישוי במערכת מאושרים זמנים ללוחות
  ").התקנות:"להלן

  
  

 לצורך, הממשלהעל פי הנחיית , נוצלו  ישראל ברכבת הנוסעיםרכבות  פעילות והפסקת בנסועה המשמעותית הירידה
  :   הרכבת במסילות הבאות התשתית עבודות ביצוע

        

  . מרכז סבידור - אביב תל הרכבת לתחנת עד לירושלים המהיר הקו חשמול השלמת  .1
  

  .מולשחמתוכננות לטובת פרויקט ה עבודות הקדמת  .2
  

      להקדים עשויה העבודות שהאצת באופן, משמעותי באופן קודמה דרום העין ראש באזור מסילהה מקטע על עבודהה  .3
  .חשמלי בנייד לתנועה השרון בטבעת המחושמל המקטע פתיחת את      

  

  , אשקלון במתחם: לרבות 2021  ותחילת 2020 במהלך שתוכננו נוסעים קווי סגירות שדורשות עבודות עשרות הקדמת  .4
    בדור מפלסיות הפרדות, לוד, שבע באר, בנימינה, הרצליה, השלום בתחנות עבודות, קישון מתחם, לוד במתחם      
  .הקרובה בשנה הנוסעים בשרות פגיעה של משמעותי צמצום הינה התוצאה. ועוד ואביחיל      

  

  . מיוחדים תנועה הסדרי הדורשות עבודות ובפרט 431 במסילה עבודות קידום .5
  

   בכלל רכבות קיבולת והגדלת הנסיעה בטיחות שיפור שמטרתן איתות בעבודות משמעותי מצוםצ .6
  .איילון בפרוזדור ובמיוחד הרשת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      ההפעלה להסכם בהתאם, הפיתוח תקציב בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 8.2 בסעיף לאמור בהמשך.   13  
  :הבאים הפריטים את הכולל, החדשה הפיתוח תכנית בתקציב העדכונים להלן, והפיתוח           
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(על  ש"ח וניבמילי תקציב  הפרויקט תחום
  )2020פי אישור תקציב 

  12,084 -כ  חשמול

  2,093 -כ  נייד

  176 -כ  רכבתיתהתארגנות 

  3,455 -כ  מתחמי דיור ותחזוקה

  3,552 -כ  פרויקטים קטנים ופרויקטי שירות

  424 -כ  מתח"מ לוד

  745 -כ  מלאי תכנוני

  3,399 -כ  פרויקטים טכנולוגיים

  198 -כ  תחנות חדשות

  3,983 -כ  פרויקטים קוויים

  568 -כ  שלוחות, מטענים ומסופים

  516 -כ  פרויקטים לא קוויים

  31,193 -כ  "כסה

  
  

 מסילתיים ושאינם מסילתיים פרויקטים בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 8.4.1 בסעיף לאמור בהמשך. 14
 - אביב תל הקו של קיים מסילה תוואי על בחלקו עובר לירושלים אביב תל בין הקו, לירושלים המהיר הקו לעניין

  .הנדסית הושלם הפרויקט, הדוח פרסום  למועד נכון. מודיעין
  

 יפרטו להלן, נוספים מסילתיים פרויקטים בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 8.4.2 בסעיף לאמור בהמשך. 15
  :בתקופה המהותיים השינויים

  
  

  

  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

קו 
 -אשקלון

  ב"ש

 באורך, כפול מסילה קו הקמת ללוכ הפרויקט
 שבע לבאר אשקלון בין המחבר"מ, ק 60 -כ של

, אופקים בערים נוסעים תחנות 3 ובניית
 בפרויקט התשתית עבודות. ונתיבות שדרות

 4גשרים,  7נתיבות:  –קטע אשקלון ב וללותכ
חקלאיים.  יםמעבר 4-והפרדות מפלסיות 

גשרים  10צומת גורל:  –קטע נתיבות ב
מעברים  7-) ו40גשר כביש (כביש  1רכבתיים, 
 לאומי כפרויקט הוכרז הפרויקט חקלאיים.

  .)14/4"ל תת(

מועד התחלה:   1,886
   2004שנת 

מועד הפעלת 
 תחנתהקו: 

 נפתחה שדרות
, תחנת 2013 -ב

 נפתחהנתיבות 
 2015 שנתב
אופקים  תחנתו

נפתחה בשנת 
2016.  

הסתיים, למעט 
שיקום נופי, 

וכן סיום  הפקעות
חשבונות סופיים 

  מול הקבלנים.

  68 -כ

 משה קו
 בני דיין

  דרום

כולל הקמת מסילה כפולה בין  הפרויקט
ראשל"צ מערב (משה דיין) לבין צומת בני 
דרום ויצירת המשך רצף מסילתי מאיילון 

אשקלון,  -דרום עד התחברות למסילת אשדוד 

: התחלה מועד  880
  2006שנת 

: הפעלה מועד
 2013 שנת

 למעט הסתיים
 מסילת שדרוג
, אשדוד נמל פלשת

אשר לאחרונה 

  33 -כ



 רכבת ישראל בע"מ

25  

 

  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

כולל הקמת תחנת נוסעים ביבנה מערב. 
נפתחה תחנת יבנה מערב  2012 בפברואר

והופעל הקו הכפול במסלול הביניים (תל אביב 
  . 2013באוגוסט  נפתחיבנה מערב). הקו  –

 בין מסילה שדרוג: לפרויקט תוספת אושרה
  אשדוד לנמל פלשת

 תחנת למעט
 מערב יבנה

 שנתב שנפתחה
2012.  

 מסילת שדרוג
 נמל פלשת

נכון  -אשדוד
למועד פרסום 
הדוח השדרוג 

  הוקפא.

אושר לבצעה (ראה 
פירוט בתחתית 

הטבלה בדבר 
הכפלת מסילת 

וכן  פלשת),-רחובות
סיום חשבונות 

סופיים מול 
  הקבלנים.

  

 מסילת
 השרון

 קו(רעננה 
  )החוף

 רעננה בין כפולה מסילה הקמת כולל הפרויקט
"מ, תוך כדי ק 27 -כ של באורך החוף לקו

 - הרצליההעתקת מסילות החוף בקטע תחנת 
הכפלת  וכן, 20אל בין מסלולי כביש  רשפון

 תחנת - הרצליה תחנתמסילות החוף בקטע 
חלק הפרויקט מתחנת  האוניברסיטה.

סוקולוב ועד לחיבור לתחנת הרצליה מבוצע 
ע"י נתיבי ישראל. החברה אחראית על חיבור 

למסילות הפעילות ושינוי במסילות קיימות 
בקטע שבין תחנות הרצליה ות"א אוניברסיטה 

  בהתאם לתכנון.

: התחלה מועד  489
  2013 שנת

 הפעלה: מועד
 -2018 בשנת

הופעלו שתי 
  נה.תחנות ברענ

 2019בנובמבר  
חוברה תחנת 
רעננה מערב 

לתחנת הרצליה 
ומסילת השרון 

תושלם ובכך 
הושלמה הקמת 
  מסילת השרון. 

  

עבודות  מתבצעות
הכנה לאורך תוואי 

בקטע תל  אילון
אביב 

-האוניברסיטה
  .הרצליה

 2018בחודש יולי 
הופעלו מסחרית 

תחנות רעננה דרום 
ורעננה מערב 

וחוברו למסילת 
נכון למועד השרון. 

פרסום הדוח, קו 
השרון מתחיל 

ומסתיים בתחנת 
  רעננה מערב.

  

  70 -כ

 קידום
 פרויקטים

 ותכנון
  כללי

 לבצוע תכנונית זמינות קידום כוללת זו פעילות
 זכויות על שמירה וכן עתידיים רכבת קווי

 המתאר בתוכניות הרכבת ן"ונדל סטטוטוריות
, תעריפים עדכון מבוצע כן כמו. הארציות

  . פרויקטים חוצי תכנון והנחיות פרוגראמות

משתנה   606
בהתאם 

  לפרויקט.

  224 -כ  בביצוע

קשת 
  מודיעין

 הרכבתי השירות והגדלת הנגישות שיפור
 מודיעין בין רכבת באמצעות האזור לתושבי

  . דקות 21.5 מתוכנן נסיעה משך, לירושלים

 2.5 -כ באורך הוספת קטע :הפרויקט תכולת
 חניון הקמת - רגל הולכי וגשר חניון. מ"ק

 מדרום חניה מקומות 700 -כ של בקיבולת
 165- כ של באורך רגל הולכי וגשר 431 לכביש

" מודיעין פאתי" לתחנת החניון לחיבור א"מ
  .הרכבת ורצועת 431 כביש מעל במעבר

 הרחבת - מודיעין פאתי בתחנת רציפים הרחבת
  .נוסףאי והוספת רציף צד  לרציף קיים צד רציף

מועד סיום   331
הפרויקט 
ומוכנות 

להפעלה: שנת 
2021   

  202 -כ  בביצוע

 431מסילת 
משה  –

יצירת קשר מסילתי ישיר בין אזור דרום גוש דן 
(ראשל"צ) לירושלים ומודיעין ותשתית 

למועד סיום צפי   3,474
  .2026פרויקט: 

נכון למועד פרסום 
 1הדוח, קטע 

  3,325 -כ
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  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

-דיין
-ראשונים

  ענבה

ירושלים וקשת  –לקליטת מסילות  ב"ש 
 רחובות.

כולל תכולות הפרויקט: הקמת מסילה באורך 
 -ק"מ; הקמת שתי תחנות נוסעים 30 –של כ 

גשרים  14 "רמלה דרום" ו"מעוין שורק";
ק"מ; שלוש מנהרות באורך  6באורך כולל של 

ק"מ; הקמת מבני שו"ב לאיתות  1.1כולל של 
ותקשורת בראשונים ומחלף ענבה; גשר באורך 

ק"מ; שדרוג והארכת רציפים בתחנת  3.5
 ראשונים.

  

  

  

  

  

רמלה  -(ראשונים
(רמלה  3-דרום) ו

נשרים) -דרום
הסתיימו הליכי 
המכרז. צו התחלת 

יצא  1עבודה לקטע 

צו ,  Q4/2019ב 
התחלת עבודה 

 -יצא ב 3לקטע 
Q1/2020 

-(ענבה 4.1קטע 
פאתי מודיעיו) 
נבחר זוכה  צו 
התחלת עבודה יצא 

 Q2/2020ב 

-(ענבה 4.2קטע 
חיבור לקו המהיר). 
נבחר זוכה בשלבי 

  חתימת חוזה.

 2פרסום מכרז קטע 
(תחנת רמלה דרום) 

 Q4/2020נדחה ל 
(בכפוף לקבלת 

על מנת  תקציב)
שבנייתה של 
התחנה יבוצע 
בסנכרון עם בניית 
הקו עצמו (כך שלא 
תעמוד ריקה עד 

  להפעלתו).

(משה  5קטעים 
מנהרת מבוא -דיין

(מנהרת  6איילון),  
 –מבוא איילון 

תחנת מעויין 
(תחנת  7שורק), 

 8-מעויין שורק)  ו
 -(מעויין שורק
 -ראשונים) 

מכרזים יפורסמו 
 2020במהלך שנת 

בכפוף לקבלת 
RFT  מחברת

הבקרה של משרד 
התחבורה וקבלת 
התחייבות הרשאת 

. מכרז תקציב
 5לקטע מס' 
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  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

 25ביום פורסם 
  .2020במאי, 

  

  

מסילה 
מזרחית 
(מחיבור 

תוואי 
המסילה 

 531לכביש 
 עד לוד). 

  

יצירת פרוזדור מסילתי מזרחי להובלת 
מטענים (ונוסעים בעתיד) בין נמל אשדוד לנמל 
חיפה; מתן שירות מסילתי ונגישות ליישובים 
לאורך התוואי; פינוי רכבות משא מפרוזדור 

  קיבולת מסילתית).החוף (הגדלת 

: מסילה כפולה תכולות הפרויקט בכללותו
תחנות נוסעים (תלוי  9ק"מ;  64 -באורך של כ

תקצוב עתידי. בעת כתיבת הדוח, הנחיית גורמי 
 30הממשלה כי הקו יוקם ללא תחנות); 

  גשרים. 47הפרדות מפלסיות, 

באחריות חברת נת"י לבצע את החלק הצפוני 
חיבור תוואי המסילה של המסילה מחדרה עד 
), כאמור בפרק 531לטבעת השרון (כביש 

פרויקטים מסילתיים המבוצעים על ידי 
  חברות חיצוניות

הפרויקט באחריות רכבת ישראל כולל הקמת כ 
תחנות  3ק"מ תוואי מסילה כפולה, הקמת  26 –

הכנות להפרדות  2נוסעים (תלוי תקציב), 
גשרי  3גשרי רכבת ו/או כביש וכן  16מפלסיות, 
  הולכי רגל.

  

אומדן 
הפרויקט 

בחלק של 
הרכבת: 

3,759   

אומדן 
מאושר 

לביצוע על 
ידי 

המדינה, 
נכון 

לכתיבת 
  הדוח:

2,950  

צפי לסיום  
  הפרויקט:

2026  

  

 4סטאטוס עדכני: 
קבלני ביצוע החלו 
בביצוע עבודות 
וקבלן נוסף צפוי 
לקבל צ.ה.ע בימים 

  הקרובים

בנוסף, מבוצעות 
עבודות קידום 
זמינות והפקעות 

   לאורך הקו

חבילות עבודה 
נוספות נמצאות 
בסיום התכנון 

  המפורט.

  2,785-כ

הכפלת 
מסילת 
-רחובות

  פלשת

הכפלה ושדרוג של המסילה בין רחובות 
  לפלשת.

תכולות הפרויקט: הכפלת המסילה;  הסטת 
מקטעים; שיקום מבנה  5-מסילה קיימת ב

גשר הקמת   מקטעים; 5-תחתון בתוואי קיים ב
חדש עבור המסילה החדשה מעל נחל גמליאל, 

ושיקום מקיף  42הפרדה מפלסית מעל כביש 
 5-של גשר הנחל הקיים; תעלות ניקוז באורך כ

  הנחת מפלגים. מובילי ניקוז; 11-ק"מ ו

  

צפי לסיום   469  
  הפרויקט:

2025  

  

  393 -כ  תכנון מפורט

  

  

  

 כאמור והוצאות לסיומם עלויות, זמנים לוחות לרבותהנוספים,  המסילתיים הפרויקטים השלמתהערכות החברה בדבר 
לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על פעילות החברה ועל מידע המצוי בידיה נכון 

י שנצפה. . הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפפרסום הדוח למועד
 מטעם מתאים תקצוב העדרהגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם שינויים בתכניות העבודה של החברה, 

בפרק א' לדוח התקופתי  26, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף הממשלה
 .2019לשנת 
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פרויקטים מסילתיים המנוהלים על ידי  בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 8.4.3 בסעיף לאמור .   בהמשך16
 -הקמת מסילה כפולה באורך של כתכנון והפרויקט כולל ), 22המסילה המזרחית (תת"ל  -חברות חיצוניות, לעניין סעיף א

תחנת לוד ומטרתו יצירת עורף רכבתי למסילות החוף. לק"מ בקטע שבין מסילת החוף דרומית לתחנת פרדס חנה ועד  70
שדרוג תחנת ראש העין תחנות נוסעים ובכלל זה חדרה מזרח; אחיטוב; טייבה; טירה;  מספרלאורך התוואי מתוכננות 

דו"ח בדיקה כלכלית שקבע כי המסילה  במשרד התחבורההוצג  2015חודש דצמבר בראש העין דרום; אלעד ותעופה. צפון, 
התקבלה החלטה של משרד התחבורה להעביר את האחריות על המשך התכנון  2017בתחילת שנת כלכלית למשק.  נמצאה

והביצוע של הפרויקט מחברת חוצה ישראל לחברת נתיבי ישראל. בהחלטה משותפת של חברת נתיבי ישראל, רכבת ישראל 
נת"י תתכנן ותבצע את הפרויקט בחלקו בין ומשרד התחבורה הוחלט על חלוקת הפרויקט בין רכבת ישראל לנת"י כאשר 

פרדס חנה (צומת רמז) עד לפני החיבור למסילת השרון (צפונית לתחנת ראש העין צפון)  ורכבת ישראל תתכנן ותבצע את 
הפרויקט בחלקו הדרומי, היינו בקטע המסילה הקיימת הפעילה בין ראש העין ללוד. נכון למועד פרסום הדוח, בקטע 

יות נת"י פורסמו כל מכרזי תשתית המבנה התחתון ונבחרו קבלנים. החל בביצוע. בהמשך מתוכננים הפרויקט באחר
מכרזים נוספים להקמת תחנות:  בקטע נת"י בשלב זה הוחלט על הקמת תחנות חדרה מזרח וטייבה. תחנות טירה, וכפ"ס 

כפי שהועבר מנת"י הינו רבעון רביעי לשנת צפון בדיונים לקבלת החלטה סופית לגבי הקמתם. לו"ז לסיום ביצוע הפרויקט 
.קטע הפרויקט הדרומי נמצא בתכנון מפורט, הפקעות וקידום זמינות. תוך ביצוע משמעותי של עבודות הנדסה 2025

קבלנים נוספים צפויים להתחיל בביצוע עבודות  4ראש העין וחשמולו בשנה הקרובה. במקביל, -אזרחית בקטע אלישמע
  ם הקרובים במס' מקטעים לאורך הקו.הנדסה אזרחית בימי

  
בצוואר הבקבוק המסילתי  התנועהשפר את קיבולת ל נועדהפרויקט – )33(תת"ל  באיילון רביעית מסילהבנוסף, לעניין ה         

תל לון בקטע שבין תחנת יהקמת מסילה רביעית בפרוזדור איהפרויקט כולל בין היתר:  .מענה לגידול בביקושים לתתו
  ק"מ.  14–כבאורך כולל של  שפירים -דרום שלישית ורביעית בקטע ת"א  ותדרום והוספת מסיל -ת"אמרכז לאביב 

אושרה במהלך  33תת"ל  וביצוע פרויקט ניקוז בפארק אריאל שרון. 1בנוסף כולל הפרויקט גם את הסטות מסלולי כביש         
נון פיזי של הפרויקט. פרויקט האיגום בפארק אריאל שרון . נכון להיום חברת נתיבי ישראל מקדמת תכ2018חודש יולי 

) החלה חברת נתיבי ישראל בעבודות מקדימות בתוואי נחל האיילון 2020בביצוע מתקדם. כמו כן החל מאפריל השנה (
  בפרוזדור האיילון. 

  

 המתוארים, זמנים לוחות לרבותפרויקטים מסילתיים המבוצעים על ידי חברות חיצוניות,  השלמתהערכות החברה בדבר 
, הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על פעילות החברה ועל מידע המצוי בידיה נכון לעיל

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. פרסום הדוחלמועד 
 העדר, הפרויקטים את המבצעות ותהשפיע על כך הינם שינויים בתכניות העבודה של החברהגורמים העיקריים שעשויים ל

בפרק א'  26, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף הממשלה מטעם תקצוב
  .2019לדוח התקופתי לשנת 

 

פרויקטים שאינם מסילתיים, להלן יפרטו  בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 8.4.4 בסעיף לאמור .   בהמשך17
  השינויים המהותיים בתקופה:

  

  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

 מתחם
  "שב

 מוקםהגידול בכמות ציוד נייד כאמור לעיל,  לאור
המדינה ומסילות דיור  בדרוםמתחם תחזוקה נוסף 

שבסמוך לתחנת ב"ש  התפעולינוספות במתחם 
  .צפון (אוניברסיטה)

 חלק הסתיים  1,176
צפוני כולל מוסך 

), דיור 100(מבנה 
צפוני ורציף 

  .מכין

חלק דרומי 
הכולל דיור, 

 ילאיםמבנה מס
מכין רציף ו

לציוד נייד 
: חשמלי

  הסתיים.

   בביצוע

  

  211 -כ
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  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

ישנן עבודות 
נוספות שיבוצעו 

 ,2020במהלך 
כגון: קיר 
אקוסטי והנחת 
שבילי גישה 
לאורך מסילות 

  הדיור.

מתחם 
קישון 
  שלב ב'

בקישון  התחזוקה מתחם לשדרוג המשך פרויקט
 אחזקה לטיפולי סדנה שדרוג: כולל הפרויקט. א'

 ,חשמליות ברכבות לטיפול מוסך הקמת, כבדה
 הקמת מבנה מסילאים, הקמת מבנה מחרטה,

 ודרכי דיור סלילת מסילות,  שטיפה מתקני בניית
 הקמת מבני אחסנה, השנאה הקמת תחנות, גישה

  .ומשרדים

מועד סיום: שנת   1,248
2024  

  

נכון למועד 
פרסום 
הדוח, 

 1חבילה מס' 
(מבנה 

 –מסילאים 
בביצוע. 

 -רציף מכין 
הסתיים) 
 11חבילה 

(מבנה 
 –מחרטה 

  בביצוע).

 2חבילה מס' 
(מבני 

אחסנה א. 
לוגיסטיקה),  

התקבל 
 –תקציב 

בהליך 
  מכרזי.

 3חבילה מס' 
(מבנים 
מצפון 

למוסך 
 -הקיים), 

ממתינה 
לפרסום 

מכרז 
ואישור 
  תקציבי.

חבילה מס'  
(מוסך  5

לטיפול 
בנייד 

חשמלי/ 
 -דואלי 

ממתין 
לאישור 
ממשלה 
לתקציב 

  1,144 -כ
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  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

-לביצוע 
מצויים 

בסוף 
התכנון 

המפורט. 
וצאת צפי לה

מכרזים 
במהלך שנת 

, בכפוף 2020
לקבלת 

התחייבות 
תקציבית 
ממשרדי 
  .הממשלה

מתחם 
אשקלון 

  שלב א'

 ותפעול תחזוקה מתחם של והסדרה הקמה
 ומערך המתפתחת מסילות רשת עבור באשקלון

 בקווים נייד ציוד בעיקר ישמש המתחם. הגדל הנייד
 העתידי במצב. באשקלון מסתיימים או המתחילים

 זמן, א"כ( משאבים ובזבוז מיותרות נסיעות  יימנעו
מתחם זה כולל גם את הקמת  ).ועוד, בלאי, מסילה

המוסך לתחזוקת קרונועים חשמליים (מבוצע על 
  ידי סימנס המספקת את הקרונועים החשמליים) 

 4Qמועד סיום:   627
  2021שנת 

  383 -כ  בביצוע

מתחמי 
דיור 

  ותחזוקה

למעט מתחם ב"ש ומתחם קישון שלב ב', לחברה 
פרויקטי דיור ותחזוקה נוספים כגון: מתחם קישון 

  שלב א' (הסתיים), מתחם לוד שלב א' 

  .DDEMUהערכות לדיור עבור פרוייקט 

  מועדי סיום:  404

מתחם לוד שלב 
  Q4/2020 -א'

  

משתנה 
בהתאם 
  לפרויקט

  125 -כ

 קידום
, זמינות

 תכנון
 מתחמים

תכנון ו
מתחמי 

  נדל"ן

מוקדם למתחמים קישון שלב ב', לוד שלב  תכנון
  "מ.ורגב', אשקלון שלב ב' 

תכניות בסביבת התחנות הקיימות  53-קידום של כ
והחדשות לטובת מימוש הפוטנציאל המסחרי 
בשטחי ר"י. התכניות שהגיעו לשלב הייזום הן: 
כרמיאל, מודיעין, לוד, גני אביב ואשקלון (תחנה 

רכישה בשנת  מס תשלום כולל הפרויקטקיימת). 
  .)ח"מלש 76( י"רמ מול הסכם במסגרת 2015

משתנה בהתאם   334
  לפרויקט

  

 –לוד ב' 
בתכנון 
  מפורט.

 –רג"מ 
בקידום 
זמינות 

  תכנונית.

השאר 
בהמתנה 
לתקצוב 
  הביצוע.

  110 -כ

החלפת 
  האיתות

 והתקשורתמערכת האיתות  התאמתפרויקט 
אוגרפיים עיקריים: יקטעים ג 2 -לחשמול נחלק ל

שפיים) כולל -צפוני ודרומי. בקטע הצפוני (נהריה
הפרויקט החלפה של מערכת האיתות החשמלית 

מבני שו"ב  21למערכת אלקטרונית, הקמת 
(שליטה ובקרה) חדשים, עבודות תקשורת 
והתאמת מחסומים לאורך התוואי. הפרויקט 

מועד סיום: שנת   1,115
2023  

  646 -כ  בביצוע
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  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

נדרש שכן מערכת האיתות המותקנת בקטע הצפוני 
מתאימה לתפעול תחת חשמול (בשל השפעות  אינה

אלקטרומגנטיות). ביצוע הפרויקט יתחלק לשני 
משו"ב נעמן ועד חותרים. שלב  -שלבים: שלב א'

 כוללהפרויקט  כמו כןחותרים עד שפיים.  -ב'
לתפעול והתקשורת התאמה של מערכת האיתות 

בחשמול. הפרויקט כולל ביצוע עבודות התאמה של 
במבני שו"ב קיימים, התאמת מערכות האיתות 

מערכות תמסורת, החלפת מחסומים וביצוע 
  החלפת כבלים במקטעים שונים.

פרויקט 
 -ה

ERTMS  

מערכת העצירה האוטומטית המופעלת כיום על 

 ה. ההחלפ"INDUSI"רשת המסילות הינה מערכת 

 ETCS Level 2 (European Trainלמערכת תבוצע 

Control System)  וכן התקנה של מערכתGSMR.1 
 -יתרון משמעותי שיושג עם החלפת המערכת ל

ERTMS,  ,הינו הגדלת לצד הגדלת הבטיחות
הקיבולת של רשת המסילות, בעיקר בצווארי 

בפרוזדור איילון  ,המערכתלאחר הפעלת הבקבוק: 
על  רכבות (לכיוון) בשעת שיא 3יוכלו לפעול עוד 

ראו   ת של החברה.והקיימ ותבסיס תשתית המסיל
 -סיכום עם משרד הביטחון -להלן 23.6גם סעיף 

 .GSMRפינוי תדרי 

מורכב משלושה מכרזים  ERTMS-פרויקט ה

, הציוד )ETCS TS(  ציוד המסילה עיקריים: 

ורשת התקשורת  ETCS OB)( המותקן ברכבות

הפרויקט כולל התאמת מערכת  (GSMR).    העצמאי

 .ERTMS -איתות והתקשורת לתפעול ב

מועד סיום (של   2,117
כלל הפרויקט): 

  .2023סוף שנת 

נכון למועד 
פרסום 
הדוח, 

GSMR ו-
ETCS TS- 

  בביצוע

ETCS OB- 
הוצא צה"ע 
בחודש מרס 

2019 .  

  1,703 -כ 

מתח"מ 
  לוד

  הפרויקט כולל שלושה מרכיבים עיקריים:

בין המתחם התפעולי לבין אזור גשר המחבר  - 
מבנה ההנהלה המשמש גם למעבר בין התחנה 

 מבנה המסחר והרציפים של נוסעי הרכבת.

 מבנה תחנה הכולל חניות וקומת מסחר. - 

שינוים מסילתיים כולל הקמת שלושה רציפים  - 
  חדשים.  

  

מועד סיום צפוי   424
  2023: שנת 

  252 -כ  בביצוע
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  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

 שינויים
 מסילתיים

 והארכת
   רציפים

 לטובת רציפים הארכת -אשקלון שלב א'-בנימינה
 בביקושים לגידול כמענה השירות רמת העלאת

 הישיבה מקומות מספר הגדלת באמצעות לנסיעות
  ברכבת.

 משלים פרויקט -תחנת סבידור ותחנת ההגנה
 של מעבר לאפשר במטרה ETCS-ה לפרויקט
 פתיחת במועד המתוכננות הנוספות הרכבות
  .לתנועה לירושלים המהיר הקו מסילת

הוספת  –חיבור תחנת לב המפרץ למסילת העמק 
גשר להולכי רגל המחבר את המרכז התחבורתי 
המשולב ישירות לרציפים, לקיצור מסלול הנוסע 
באופן משמעותי, כך שיוכל לעבור בין רכבות קו 
העמק לקו החוף באופן ישיר. הפרויקט כולל 

ן לרכבות מ' להתאמת 150הארכת רציפים של 
  החדשות.

  .DDEMUתאימות רציפים לתפעול מערכי 

  מועדי סיום:  217

 -בנימינה
נכון  -אשקלון

למועד פרסום 
הדוח הפרויקט 

נמצא בשלבי 
. תכנון מוקדם

תחנת סבידור 
 -ותחנת ההגנה

לעניין הארכת 
רציפים: 

הפרויקטים 
הסתיימו במהלך 

לשנת  3רבעון 
2018.  

 -לב המפרץ
הפרויקט 
 -הסתיים ב

08/2019.  

הארכת רציפים 
בבנימינה 

הושלמה ב 
Q2/2020 

במסגרת האצת 
הפרויקט 

בתקופת משבר 
  הקורונה. 

  

  

  בביצוע

  

 129 -כ

משוא"ה 
  ב'

 ישראל רכבת חברת הגדרת מתוקף חיוני פרויקט
 לדאוג הכרח יש. בחירום" לאומית תשתית"כ

 להגביר וגם החברה של השליטה מרכז לאבטחת
  .בארץ הרכבתי במערך השליטה

מועד סיום:   168
  2020שנת 

  78 -כ  בביצוע

תחנות 
  חדשות 

 לאזור בסמוך נוסעים תחנת תוספת -ספיר
 את לשמש אמורה אשר, בנתניה ספיר תעסוקה

 יהושע בית לתחנת בנוסף התעסוקה אזור באי
  . הסביבה יישובי את המשרתת

 מסילה קו על נוסעים תחנת תוספת -מזכרת בתיה
 תעסוקה אזור של והקמה ביקושים לאור כפול
  .חדש

 תחנת תוספת -יואב (כפר מנחם)-קרית מלאכי
 אזור לשימוש, מלאכי לקריית בסמוך נוסעים
  .שורק נחל מקומית ומועצה יואב מקומית מועצה

  מועדי סיום:  198

הסתיים  -ספיר
  2016בשנת 

 -מזכרת בתיה
התחנה נפתחה 

בחודש מאי 
2019.  

-קריית מלאכי
יואב (כפר 

התחנה  -מנחם)

  29 -כ  הסתיים
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  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

נפתחה בחודש 
  .2018ספטמבר 

שדרוג 
ושיפוץ 
תחנות 

  וחניונים

 הנדרשים לסטנדרטים והתאמתן תחנות שדרוג
  י."בר

  .הרכבת בתחנות חניונים והקמת שדרוג

משתנה בהתאם   332
  לפרויקט

  

בביצוע 
  ובתכנון

  205 -כ

שלוחות, 
מטענים 
  ומסופים

ל הדרום חיבור מסילתי לנמ -שלוחה לנמל הדרום
  .המוקם בימים אלה מצפון לנמל אשדוד

חיבור מסילתי לנמל המפרץ  -שלוחה לנמל חיפה
פרויקט של המוקם בימים אלו מצפון לנמל חיפה. 

החברה מבצעת את המבנה העליון  .יפה נוף
  ואיתות ותקשורת.

שלוחת נמל חיפה,  -שלוחות מטענים ומסופים
שלוחת מסוף דפולוג, שלוחת נמל  שלוחת בית שאן,

-מספנות ישראל, שלוחת אסמי עוז, מסילת צפע
  תמר, מסוף נתיבות.

מועדי סיום    568
לביצוע בכפוף 

  לקבלת תקצוב:

 -נמל הדרום
  2024שנת 

 -נמל המפרץ
  2023שנת 

מטענים 
  ומסופים

 –נמל חיפה 
הסתיים 
  2016בנובמבר 

 -בית שאן
הסתיים 
  2016בנובמבר 

-מסוף דפולוג
הסתיים 
  2019בנובמבר 

 -מספנות ישראל
  2023שנת 

שנת  -אסמי עוז
2023  

שנת  -תמר -צפע
2025  

שנת  -נתיבות
2024  

  בתכנון

נמל הדרום 
בהליך 
  מכרזי.

  

  543 -כ

הפרדות 
  מפלסיות

הקמת הפרדות מפלסיות להגדלת הבטיחות 
  ולמניעת תאונות.

ממשלת ישראל החליטה  2005בשנת  •
הפרדות מפלסיות שיבטלו להקים 

כביש וזאת נוכח ריבוי -מפגשי מסילה
  אירועים בטיחותיים במפגשים אלה.

ההפרדות המפלסיות מוקמות בהתאם  •
למודל תעדוף לחישוב חומרת הסיכון 

מועד סיום:   243
 9הפרדה מס' 
 -(החותרים)

  .2019ינואר 

נכון למועד 
פרסום הדוח, 

הפרדות 
 15מפלסיות 

 24(מעין צבי), 

בביצוע 
  ובתכנון

  184-כ
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  תיאור  שם

  תקציב

 ליונייבמ(
  ש"ח)

  סטטוס  ז"לו

 הוצאות
 משוערות

 לסיום
 ליונייבמ(

  ש"ח)

במפגש דרך מסילה תוך ניתוח תרחישים 
אפשריים העלולים להתרחש במפגש, 

בדגש על תרחיש השימוט של רכבת 
 נוסעים.

תכנית הפיתוח המאושרת, במסגרת  •
חטיבת פיתוח מקדמת את הקמתן של 

הפרדות מפלסיות, אשר נמצאות  10
בקטגוריה הראשונה מבחינה בטיחותית 

 343-לביצוע, וזאת בעלות כוללת של כ
 מיליון שקלים.

משרד התחבורה תקצב את הרכבת באופן  •
 242חלקי עבור סל ההפרדות המפלסיות (

ליון מי 343מיליון שקלים במקום 
שקלים) באופן שאינו מאפשר את ביצוע 

  כל ההפרדות המפלסיות.

 14(אביחיל) 
(כפ ר  202(דור), 

חב"ד) בביצוע . 
צפי לסיום 

ביצוע העבודות: 
 2022- 2021שנת 

(בהתאם 
להפרדה 

  הרלוונטית). 

יודגש כי 
במסגרת האצת 

הפרויקטים, 
בתקופת משבר 
הקורונה, הואצו 
העבודות באופן 
שנמנעה פגיעה 

משמעותית 
בשירות הרכבתי 
על מסילת החוף. 

הפרדות 
 13מפלסיות 

 20 -ונים) ו(הב
(חדרה) הסתיים 
ההליך המכרזי 
אך הוצאת צה"ע 
מותנית בקבלת 
הסל  המלא של 

התחייבות 
 התקציב.

הפרדה מפלסית 
א (חוות  30

רונית) הסתיים 
הליך מכרזי 
בשלב חתימת 

  חוזה.
 10הפרדות 

א' 55(עתלית) ו
(חצרות יוסף) 
הסתיים  שלב 
התכנון המפורט. 
פרסום המכרז 
מותנה בקבלת 

צפי תקציב 
לסיום כלל 
הפרדות: שנת 

, בכפוף 2023
למועד קבלת 

  מלוא התקציב.

  



 רכבת ישראל בע"מ

35  

 

, הינן לעיל המתוארים, ועלויות זמנים לוחות לרבות, מסילתייםנוספים שאינם  פרויקטים השלמתהערכות החברה בדבר 
פרסום  מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על פעילות החברה ועל מידע המצוי בידיה נכון למועד 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים הדוח
, הממשלה מטעם מתאים תקצוב העדרבתכניות העבודה של החברה, העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם שינויים 

  .2019בפרק א' לדוח התקופתי לשנת  26התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 
  

 ארגונית מבחינה תכנית החשמול, המנוהלת בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 8.4.6 בסעיף לאמור .   בהמשך18
 קוויוהביצוע של כלל האתרים לאורך  התכנון פעילות לניהול צוות פועל במסגרתה אשר, בחברה נפרדת מנהלת תחת

 ועוד. תקציב ניהולבחברה ומחוצה לה,  רלוונטיים גורמים מול התקשרויות, חשמלית בהנעה יופעלו אשר לנוסעים השירות
 שנת בסוףלהסתיים  צפוי) גורל -, תת"ל א' אשקלון18"ל תת( התכנית, יישום פרסום הדוחלהערכת החברה, נכון למועד 

2025.   
  

, לעניין לוחות הזמנים    תכנית החשמול בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק (ו)8.4.6 בסעיף לאמור .    בהמשך19        
  קווי שירות חשמליים:-ופריסה

  
  :הינם חשמלי בהינע צפויים להיות מופעלים אשר לנוסעים השירות קווי, פרסום הדוח למועד  נכון

, עד חודש אוגוסטצפויה בעוד שהפעלה מסחרית  2020סבידור: נסיעת מבחן בוצעה בהצלחה בחודש אפריל, -האומה .1
2020 . 

 . 2021לשנת  1מועד ההפעלה המסחרי יהיה עד רבעון הרצליה: -האומה .2
  

הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק , זמנים לוחות לרבות, השירות בהינע חשמליהפעלת קווי הערכות החברה בדבר 
ניירות ערך, המבוססות על פעילות החברה ועל מידע המצוי בידיה נכון למועד פרסום הדוח. הערכות אלו עשויות שלא 

ם שעשויים להשפיע על כך להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריי
, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הממשלה מטעם מתאים תקצוב העדרהינם שינויים בתכניות העבודה של החברה, 
 .2019 לשנת התקופתי לדוח' א בפרק 26הפעילות וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

   

 מאי בחודש. הפרויקט האצת למתווה בהתאם החשמול קבלן עם הקיים להסכם תוספת נחתמה 2020, באפריל  1 ביום
 דניה, ארי בן, לסיכו חברות( בפרויקט ישראליים משנה קבלני להעסקת באשר הבנות מזכרי 4 הקבלן מול נחתמו, 2020

 כוללת זו עלות( ח"ש מיליון 44.5 -כ של משוקללת בעלות, הקורונה משבר בתקופת הפרויקט האצת לטובת), וברנד סיבוס
  ).SEMI-ל ותשלום המשנה לקבלני תשלום

  

תכנית החשמול, לעניין תקציב תכנית  בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק (ט)8.4.6 בסעיף לאמור .   בהמשך20
  להלן יפורטו השינויים המהותיים בתקופה: .החשמול

  

 2020 לשנת תזרים צפי  במיליון ש"ח עלות אומדן  פרויקט
  במיליון ש"ח

  349  4,206  חשמול תשתיות

  733  7,338  נייד

  -  432  השפעות סביבתיות

  1  108  שיקום נופי

  1,083  12,084  "כ פרויקט חשמולסה

  

  
  

חומרי גלם וספקים לעניין השלמת מכרז  בדבר, 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 16.3 בסעיף לאמור .   בהמשך21
) בע"מ 1988זכייתן של דור אלון אנרגיה בישראל ( על, פרסמה החברה 2020ביוני,  14להתקשרות עם ספקי דלק,  ביום 

'הזוכות') במכרז לאספקת דלק לחברה. ההתקשרות עם כל אחת מהזוכות הינה לתקופה  –ושל פז חברת נפט בע"מ (להלן 
מיליוני  500-חודשים נוספים. עלות ההתקשרות עם שתי הזוכות ביחד הינה כ 36-אופציה להארכה ב חודשים עם 24של 

  לשנה. ש"ח
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          בדבר מגבלות ופיקוח על התאגיד לעניין חוקים  31.12.2019לפרק א' לדוח התקופתי ליום  22.2.15המשך לאמור בסעיף  ב   .22
        פרסם משרד התחבורה הסדר לפיצוי ו/או זיכוי נוסעים שרכשו כרטיסי נסיעה תקופתיים,  2020ביוני,  7ביום  ,לשעת חירום

        ). לפי 2020במרס,  25 אשר ניצולם המלא נמנע עקב השבתת שירות רכבות הנוסעים (לפי הוראת משרד התחבורה מיום
        קו", ללא מעורבותם -עות השירות למחזיקי "רבההסדר, הפיצוי ו/או הזיכוי יינתן ישירות על ידי משרד התחבורה באמצ

 של מפעילי התחבורה הציבורית בכלל והחברה בפרט.

 

,        השמורה הקרן לעניין השקעות ניהול בדבר 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 18.1.3  בסעיף לאמור .   בהמשך23
') ב סדרה( החוב לאגרות הנאמנות לשטר 7.3 וסעיף') א סדרה( החוב לאגרות הנאמנות לשטר 7.3 סעיף להוראות בהתאם

 כפי, 2015, בפברואר 27 תאריך הנושא החברה של להשלמה תשקיף ראו( 2015, בפברואר 25 ביום שנחתמו, החברה של
 כי מעדכנת החברה, החברה לתשקיף 6 לפרק) 2)(יד(6.2.3.1 סעיף להוראות בהתאם וכן), 2015, במרס 10 ביום שתוקן
 בסך שימוש החברה דירקטוריון אישר, החוב אגרות למחזיקי הנאמן, מ"בע) 1975( נאמנות הרמטיק אישור קבלת לאחר

 שחל החוב אגרות של והריבית הקרן תשלום לטובת) הנאמנות בשטרי כהגדרתה( השמורה הקרן מכספי ח"ש מיליון 25 של
 לתשקיף 6 לפרק) ב)(2)(יד(6.2.3.1 בסעיף הקבוע למנגנון בהתאם תשולם הקרוב התשלום יתרת. 2020, במרס 31 ביום

  .החברה
  

 ביום, החברה והפעלת לפיתוח מסגרת הסכם בדבר 31.12.2019 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 23.1  בסעיף לאמור .   בהמשך24
והפיתוח, במסגרת תוספת זו ניתנו תוספות רטרואקטיביות  הההפעללהסכם  שלישית נחתמה תוספת 2020 ,במאי 27

מיליוני ש"ח. התוספת כוללת בין היתר שיפוי בגין עלויות  90 -בהיקף כולל בסך של כ  2020ועד וכולל שנת  2018משנת 
אישור  הפעלת תחנת יצחק נבון, הפעלת טרמינלים חדשים בתחנות קיימות ושיפוי בגין הארכת מערכי רכבת. נכון למועד

 .2020הדוח החברה קיבלה את הסכומים שאושרו רטרואקטיבית עד וכולל הרבעון הראשון 

  

, בדבר תלות בקבלת סובסידיה ממשלתית לצורך 31.12.2019לפרק א' לדוח התקופתי ליום  26.5.3.   בהמשך לאמור בסעיף 25
מיליארד ש"ח  1, הנפקה אג"ח נוספת בסך התפעול השוטף ומימון תכנית הפיתוח לעניין הנפקת אג"ח, להערכת החברה

  , בכפוף לאישור נציגי המדינה והאורגנים הרלבנטיים בחברה.2021צפויה להתרחש בשנת 

 

, בדבר מבקר המדינה לעניין דוחותיו השנתיים, 31.12.2019לפרק א' לדוח התקופתי ליום  22.2.5.5בהמשך לאמור בסעיף  .  26
הבת  א בנושא הובלת מטענים ברכבת ופעילות חברת70מבקר המדינה מס'   השנתי של , פורסם הדוח2020במרס  23ביום 

 צוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל.  2020באפריל,  6למטענים. בהמשך לכך, הקים הדירקטוריון ביום 
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  (בלתי מבוקרים)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

1 
 

  רכבת ישראל בע"מ
  2020 מרסב 31ליום  תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים

  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  
  

  
  

 

  עמוד  

    
  2-4  מנהלים הצהרות

    
    

  5  דוח סקירה של רואי החשבון
    
    

    דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים (בלתי מבוקרים):
    
    

  6-7  תמציתיים מאוחדים על המצב הכספיכספיים דוחות 
    
   

  8  תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחרכספיים דוחות 

    
    

  9  תמציתיים מאוחדים על השינויים בהוןכספיים דוחות 
    
    

  10-11  תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומניםכספיים דוחות 
    
    

  12-26  תמציתיים מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל
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  רכבת ישראל בע"מ    
  2020 מרסב 31ליום  תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים

  
  
  
  
  

  "מבע ישראל רכבת
 
  

  מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים  הצהרת
 2005 -"ו התשסלהבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)  שניתנו

  
  * דירקטורהצהרת 

  
  
  

  , מצהיר כי:אלי כהןאני, 
  
 1970 –ומיידים), התש''ל  תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנותבפרק ד'  38כהגדרתו בתקנה  הרבעוני הדוח את בחנתי  .1

  (להלן: "הדוחות"). 2020 ,מרסב 31ביום  שהסתיימו החודשים שלושת"החברה"), ל -להלן של חברת רכבת ישראל בע"מ (
  
 חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כוללים אינםהכספיים  הדוחות, הדוחות את שבחנתי ולאחר לידיעתי בהתאם  .2

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

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

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

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

, כאלה ונהלים בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או, כאלה ונהלים בקרות קבענו, ךלכ בהתאם. בדוחות הנדרש
 אחרים ידי על לידיעתנו מובאלרבות תאגידים מאוחדים שלה, , לחברה המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים

  .הדוחות של ההכנה תקופת במהלך בפרט, ובאותם תאגידים בחברה
  
 על בהתבסס, שלה ולדירקטוריון החברה של המבקר החשבון לרואה גילינו, כזו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני  .5

  :ביותר העדכנית הערכתנו
  

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

  
 בעלי תפקיד משמעותי אחרים עובדים או מנהלים בה מעורבים, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  .ב

 .החברה של כספי דיווח על הפנימית בבקרה
  

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

      

  אלי כהן    2020 יוני,ב 29 :תאריך

  דירקטור*                     
  

  
  

              
  
  
  
  

כדירקטור בחברה, לחתום על הצהרה זו במקום יו"ר  ןהמכה אלי כהן מר , הסמיך דירקטוריון החברה את2020 יוניב 29* ביום 
  דירקטוריון החברה, אשר טרם מונה.
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  רכבת ישראל בע"מ
  2020 מרסב 31ליום  תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים

  
  
  
  
  

  "מבע ישראל רכבת
 
  

  מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים  הצהרת
 2005 -"ו התשסלהבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)  שניתנו

  
  כללי מנהל הצהרת

  
  

  :כי מצהיר, מיכאל מייקסנר, אני
  
 1970 –ומיידים), התש''ל  תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנותבפרק ד'  38הרבעוני כהגדרתו בתקנה  הדוח את בחנתי  .1

  (להלן: "הדוחות"). 2020 ,במרס 31ביום  שהסתיימו החודשים שלושת"החברה"), ל -להלן של חברת רכבת ישראל בע"מ (
  
 חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כוללים אינםהכספיים  הדוחות, הדוחות את שבחנתי ולאחר לידיעתי בהתאם  .2

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

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

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

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

, כאלה ונהלים בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או, כאלה ונהלים בקרות קבענו, ךלכ בהתאם. בדוחות הנדרש
 אחרים ידי על לידיעתנו מובאלרבות תאגידים מאוחדים שלה, , לחברה המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים

  .הדוחות של ההכנה תקופת במהלך בפרט, ובאותם תאגידים בחברה
  
 על בהתבסס, שלה ולדירקטוריון החברה של המבקר החשבון לרואה גילינו, כזו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני  .5

  :ביותר העדכנית הערכתנו
  

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

  
 משמעותיבעלי תפקיד  אחרים עובדים או מנהלים מעורבים בה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  .ב

 .החברה של כספי דיווח על הפנימית בבקרה
  

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

      

  מיכאל מייקסנר    2020 ,ייונב 29 :תאריך

  מנכ"ל    
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  רכבת ישראל בע"מ
  2020 מרסב 31ליום  תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים

  
  
  
  
  

  "מבע ישראל רכבת
 
  

  מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים  הצהרת
 2005 -"ו התשסלהבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)  שניתנו

  
   כלכלהו כספים"ל סמנכ הצהרת

  
  

  :כי מצהיר, מרדכי ווטרו, אני
  
 1970 –ומיידים), התש''ל  תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנותבפרק ד'  38הרבעוני כהגדרתו בתקנה  הדוח את בחנתי  .1

  (להלן: "הדוחות"). 2020 ,במרס 31ביום  שהסתיימו החודשים שלושת"החברה"), ל -של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן 
  
 חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כוללים אינםהכספיים  הדוחות, הדוחות את שבחנתי ולאחר לידיעתי בהתאם  .2

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

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

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

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

, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ךלכהנדרש בדוחות. בהתאם 
מובא לידיעתנו על ידי אחרים לרבות תאגידים מאוחדים שלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, 

  , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.ובאותם תאגידים רהבחב
  
 על בהתבסס, שלה ולדירקטוריון החברה של המבקר החשבון לרואה גילינו, כזו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני  .5

  :ביותר העדכנית הערכתנו
  

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

  
 בעלי תפקיד משמעותי אחרים עובדים או מנהלים בה מעורבים בה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  .ב

 .החברה של כספי דיווח על הפנימית בבקרה
  

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

      

  מרדכי ווטרו    2020 ,ייונב 29 :תאריך

 כלכלה ו סמנכ"ל כספים    
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  לבעלי המניות של יםהחשבון המבקר ירואסקירה 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 

השינויים  כולל אחר,ורווח  ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד 2020במרץ  31המאוחד על המצב הכספי ליום 

ולהצגה של באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ה חודשים שהסתיימ שלושהשל לתקופה בהון ותזרימי המזומנים 

"דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זוביניים  תמידע כספי לתקופ

ובהתאם להוראות רשות  1970 -לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל זות ביניים מידע כספי לתקופ

  .בהתבסס על סקירתנו לתקופת ביניים זואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי החברות הממשלתיות. 
 

  היקף הסקירה
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  2410(ישראל) ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

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

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

  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 

 1970-), התש"לומידייםלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ממ

  והוראות רשות החברות הממשלתיות.
  

  הדגש עניינים מסוימים
  

החברה והערכת הנהלת ' בדבר מצבה הכספי של ג1בביאור  ,  אנו מפנים את תשומת הלב לאמורמבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל

עילותה לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פפקים בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת ודירקטוריון החברה כי לחברה יהיו מקורות מס

השוטפת בעתיד הנראה לעין. כמו כן, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור זה בדבר השלכות נגיף הקורונה על פעילות החברה 

  מים בין הנהלת החברה לבין  נציגי המדינה בנוגע לתקבולי סובסידיה שוטפת בגין תקופת משבר הקורונה.ולמגעים המתקיי
  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
  

 .2020ביוני,  29 ,תל אביב
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  רכבת ישראל בע"מ

  הכספיעל המצב  תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים

 

 
 

  
   

  מרסב 31 ליום
   

  מרסב 31 ליום
   

  בדצמבר 31 ליום
   2020  2019  2019 
  (מבוקר)   )מבוקר(בלתי    )מבוקר(בלתי    

 "חש אלפי באור 
      

 

          שוטפים נכסים
       

  67,541   181,801   50,033  מזומנים ושווי מזומנים
 2,995  3,822  2,704 4 קצר לזמן השקעות

  161,993   25,199   134,510  4  בגין אג"ח קרן שמורה
 119,029   113,611   91,768   לקוחות
 845,493   1,258,854   721,039  7  ישראל ממשלת
 291,344   230,865   185,533  חובה ויתרות חייבים

 13,954  14,461  15,817   מלאי
       

  1,502,349    1,828,613    1,201,404    סה"כ נכסים שוטפים
        
         

       שוטפים לא נכסים
       

 38,256  36,114  28,683   ארוך לזמן חובה ויתרות חייבים
  -   132,062   -   בגין אג"חשמורה  קרן

  35,392  38,021  32,809 4  בנכסים פיננסייםהשקעות מיועדות 
 67,000  37,000  77,000    נדחים מיסים נכסי

   138,492  243,197  140,648  
        

         5  קבוע רכוש
         

 21,469,628   20,531,610   21,398,262   רכוש קבוע מופעל, נטו 
 6,371,044  6,369,080  6,864,288   רכוש קבוע בהקמה 

             
 27,840,672  26,900,690  28,262,550   סה"כ רכוש קבוע, נטו 

           
 292,821  289,260  292,670   נטו, מוחשיים בלתי נכסים

          
  28,274,141   27,433,147   28,693,712   סה"כ נכסים לא שוטפים

          
 29,776,490   29,261,760   29,895,116   סה"כ נכסים 

  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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  רכבת ישראל בע"מ
  על המצב הכספי תמציתיים מאוחדים דוחות כספיים

 

 
 

  בדצמבר 31 ליום   מרסב 31 ליום   מרסב 31 ליום   
   2020  2019  2019 
  (מבוקר)   )מבוקר(בלתי    )מבוקר(בלתי    
 "חש אלפי באור  
        

 

        שוטפות התחייבויות
  -  23  12  התחייבות מסים שוטפים

  811,975   954,496   577,909   שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
 205,548   216,544   208,510  זכות ויתרות זכאים

  86,330   163,716   163,254 7  ישראל ממשלת
  255,574  329,736  277,479 3  התחייבויות תלויות

 249,196  247,608  124,396 4  התחייבות בגין אג"ח לזמן קצר
 18,168  19,290  17,641   התחייבות לחכירהבגין  חלויות שוטפות

          
  1,626,791  1,931,413  1,369,201   שוטפות התחייבויותסה"כ  

        
        שוטפות לא התחייבויות

       

  -    125,561   -    ח לזמן ארוךהתחייבות בגין אג"
  142,495   129,094   121,694   לעובדים הטבות
 27,182,403  26,273,130  27,549,001 7  ממשלתיים מענקים בגין נדחית הכנסה

 25,624  33,740  23,316   התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך
       

 27,350,522  26,561,525  27,694,011  סה"כ התחייבויות לא שוטפות
        

           עצמי הון
       

 3,000,000   3,000,000   3,000,000   מניות  הון
 174,720   174,720  174,720   הון קרן

 (2,375,543)   )2,405,898(    )2,342,816(   הפסד יתרת

        

 799,177  768,822   831,904   סה"כ הון עצמי
        

 29,776,490   29,261,760   29,895,116   והון עצמי כ התחייבויותסה"
  
  
  
  

  .לתי נפרד מהדוחות הכספיים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק ב

  
  
  
  
  
  

 2020, ביוני 29      
 תאריך אישור הדוחות הכספיים   אלי כהן  מיכאל מייקסנר  מרדכי ווטרו

   כלכלהו סמנכ"ל כספים
 
 
 
 

 מנכ"ל 

 

 *דירקטור

  
בחברה לחתום על הצהרה זו במקום  אלי כהן המכהן כדירקטורמר הסמיך דירקטוריון החברה את  2020, ביוני 29ביום * 

  יו"ר דירקטוריון החברה, אשר טרם מונה.
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  רכבת ישראל בע"מ
  תמציתיים מאוחדים על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחרכספיים דוחות 

  
  

 

  
  
  
  
  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. אוריםבה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   
 חודשים שלושה של לתקופה

  ביום שהסתיימה
  מרסב 31 

 לשנה 
 שהסתיימה

 31 ביום
  בדצמבר

    2020 2019  2019 
  (מבוקר)    )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי     
"חש אלפי     

        
 2,563,732    613,514    606,557      ממכירות ושירותים  הכנסות

        
 2,464,450   591,462   610,352    ושירותים ממכירות ההכנסות עלות

        

  99,282   22,052    )3,795(    גולמי  (הפסד) רווח
        

 5,957   1,598    1,131   ושיווק מכירה הוצאות
 156,248   40,314   40,024    וכלליות הנהלה הוצאות
 )70,455(   )23,421(   )49,258(    אחרות, נטו הכנסות

        

 7,532    3,561    4,308     תפעולירווח 

        
 18,747    7,020    3,561     מימון הכנסות
 6,605   1,974   5,989   מימון הוצאות

        
 19,674   8,607   1,880    מיסים על הכנסה  לפנירווח 

         
  31,000   1,000   10,000   נדחים מיסיםהכנסות 
  42   55   12    ההכנסה על מיסים הוצאות

         
 50,632  9,552   11,868    נקירווח 

         

          :אחר כולל רווח (הפסד)

         
אקטוארי בגין תוכניות להטבה  רווח (הפסד)

   מוגדרת
 

20,859 
  

)4,173( 
  

)14,898( 
          

 35,734   5,379   32,727   כוללרווח "כ סה
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"מבע ישראל רכבת  

  על השינויים בהון תמציתיים מאוחדיםכספיים  דוחות

  
  
 סה"כ הון  יתרת הפסד   קרן הון  הון מניות    
  אלפי ש"ח    
 

                  
 שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה

  (בלתי מבוקר) 2020 ,מרסב 31ביום 
                

          
 

 799,177  )2,375,543(  174,720   3,000,000     2020 ,בינואר 1 ליום יתרה
  11,868    11,868    -    -    בתקופה רווח
  20,859    20,859    -    -    כולל אחר רווח

  32,727    32,727    -    -    כולל רווחסה"כ 
                  

  831,904    )2,342,816(    174,720    3,000,000    2020, מרסב 31ליום יתרה 
                  
 

                  
 שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה

  (בלתי מבוקר) 2019 ,מרסב 31ביום 
                

  

 763,443  )2,411,277(  174,720   3,000,000     2019 ,בינואר 1 ליום יתרה
  9,552    9,552    -    -    בתקופה רווח

  )4,173(    )4,173(    -    -    כולל אחר הפסד
  5,379    5,379    -    -    כולל רווחסה"כ 

                  
  768,822    )2,405,898(    174,720    3,000,000    2019, מרסב 31ליום יתרה 

                  
  

    
 

 
    

 
 

      
                  

 763,443  )2,411,277(  174,720   3,000,000   2019 בינואר, 1יתרה ליום 
         

 50,632  50,632  -  -   נקירווח 
 )14,898(  )14,898(  -  -  כולל אחרהפסד 
 35,734  35,734  -   -   כוללרווח סה"כ 

         
 799,177  )2,375,543(   174,720    3,000,000  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

  
 

  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

10 
 

"מבע ישראל רכבת  

  המזומנים תזרימי עלתמציתיים מאוחדים כספיים  דוחות

  
        

  

  שלושה של לתקופה 
  החודשים שהסתיימ

  מרסב 31 ביום

   לשנה
 ביוםשהסתיימה 

 בדצמבר 31
   2020  2019  2019 
 (מבוקר)  )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(   
  "חש אלפי   
 

        
       שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

        
 50,632  9,552   11,868    רווח נקי

        
        שוטפתהתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

       
       :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

       
  )31,000(   )1,000(   )10,000(  נדחים מיסים הכנסות

 )31(  )8(  12   הכנסה על מיסים )הכנסותהוצאות (
  50,969   12,373   13,078    נטו, והפחתות פחת
 )68,000(  )23,000(   )49,000(    ערך תהשב
 )2,423(  -   -    קבוע רכוש ממימוש רווח

             שערוך נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
 )1,871(  )727(   1,891    רווח או הפסד, נטו

  989   *257    205    הוצאות מימון בגין חכירה
          

    )43,814(   )12,105(  )51,367(  
             

          :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
        

 998  6,415  27,261  בלקוחותירידה 
 )57,633(  )2,468(  )20,223(  ישראל ממשלת בחובעלייה 

           בחייבים ויתרות חובה (כולל יתרות חובה )עלייהירידה (
 7,594  )27,753(   )35,409(   לזמן ארוך)

 )294(  )801(   )1,863(   במלאיעלייה 
 3,802  1,126   58    נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבות עלייה
 18,277  )487(   )48,565(     שירותים ולנותני לספקים בהתחייבויות (ירידה) עלייה
 11,384  16,207   3,084    והפרשות זכות יתרות, בזכאים עלייה

          
    )75,657(   )7,761(  )15,872( 
          
              

פעילות שוטפתלששימשו  מזומנים נטו
  

)107,603( 
  

)10,314( 
 

)16,607( 
  
  

  ג מחדש.ו* סיו
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

11 
 

"מבע ישראל רכבת  

   המזומנים תזרימי עלתמציתיים מאוחדים כספיים  דוחות

  
  
        

  

 
  שלושה של לתקופה

  החודשים שהסתיימ
 מרסב 31 ביום

   לשנה
שהסתיימה 

 31 ביום
 בדצמבר

   2020 2019   2019 
 (מבוקר)   )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(   
 "חש אלפי   
 

        
      השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

     
 )2,632,875( )687,404( )817,358(   קבוע רכוש רכישת

 )22,667( )4,675( )4,975(   מוחשיים בלתי נכסים רכישת

  )12,242(  9,267  22,733   "ממע בגיןחייבים /בזכאים  שינוי
 2,625,995 582,858 683,276   ישראל מממשלת השקעה מענקי בגין תקבולים

  2,658  104 -   קבוע רכושממימוש  תמורה
 או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ממימוש תמורה
  5,858  *ָ ָ 1,193  25,907   נטו, הפסד

 21,557 *101,795 133,884   נטו, בנקאיים בתאגידים פקדונותגבייה מ

     

 )11,716(  3,138  43,467   השקעה שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) נטו מזומנים

     

      מימון מפעילות מזומנים תזרימי

     

    

  248,919 124,308 99,357 קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון קרן אג"ח
  )248,919( )124,308( )124,357( רעון קרן אג"חפ

  3,610   1,658   1,033   קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון ריבית אג"ח
  )4,247(  )2,422(  )1,215(   ששולמה ריבית
 77,000   77,000   77,000    נטו, ישראל ממשלת קצר לזמן הלוואה קבלת

 )77,463(   -   -                                                                   הלוואה לזמן קצר ממשלת ישראל, נטו פרעון

 )989(   )*257(   )205(   הוצאות מימון בגין חכירה

  )19,704(  )*4,659(     )4,985(   פרעון התחייבות בגין חכירה
         

 )21,793( 71,320 46,628   מימון )ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

         
 )50,116( 64,144 )17,508(   מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה

     

  117,657 117,657 67,541   התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת
     

  67,541 181,801 50,033   התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת
 

  ג מחדש.ו* סיו
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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  כללי - 1 באור 

    
  המדווחת הישות  

 מסחר מתחמי של השכרה, ברכבת מטענים ובהובלת נוסעים בהסעת עוסקת"מ (להלן "החברה") בע ישראל רכבת חברת  .א
 מימון לצורך ישראל בממשלת ומתמשך שוטף באופן נתמכת החברה. לפעילותה הנדרשות התשתיות את ומקימה
 להלן( ישראל רכבת והפעלת לפיתוח מסגרת הסכם נחתם 2014 ביוני 17 ביום .שלה הפיתוח ופעילות השוטפת פעילותה

 20באור  ראה ההסכם עיקרי בדבר פרטים. ל2020בדצמבר,  31ועד ליום  2013בינואר,  1 יוםבתוקף מ ")החדש"ההסכם 
 .המאוחדים השנתיים הכספייםלדוחות  )1.3)(1(ג)(

  
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.

  
 1 מיום והחל"), הבת"מ (להלן: "חברת בע מטענים ישראל רכבת הבת חברתהחלה לפעול  2016באוקטובר  1 מיום החל  .ב

הבת וחברת הבת הפכה ללקוח  לחברת מטענים הובלת בנושא ישראל רכבת של הלקוחות הסכמי כל הוסבו 2017 בינואר
  בתחום הובלת מטענים. ישראל רכבתהיחיד של 

 לפקודת מס הכנסה. 104טיפלה בהעברת הפעילות בהתאם לסעיף הכנסה החברה עניין מס ל
מתחמי רכבת ישראל בע"מ (להלן: "חברת הבת"),  פיתוחנחתם הסכם בין החברה לבין חברת  2016 יוליב 31 ביום

 31ועד ליום  2016בינואר,  1 מיום שנים 5 של לתקופה ניהןיב ההתחשבנות ומודל היחסים מערכת הסדרתשתכליתו 
  .2017בינואר,  1החלה לפעול ביום  . חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ2020, בדצמבר

  
 החברה של הכספי המצב  .ג

 בדצמבר 31 וליום, 2020, מרסב 31מיליוני ש"ח ליום  124-מיליוני ש"ח וכ 168-רה גרעון בהון החוזר, בסכום של כלחב
, בסך 2020 מרסב 31חודשים שהסתיימו ביום  לשלושהמפעילות שוטפת  שליליחברה תזרים מזומנים ל; בהתאמה, 2019
-של כ , בסך2019בדצמבר  31ביום  שהסתיימה שנהמפעילות שוטפת ל שלילי"ח ותזרים מזומנים שמיליוני  108-של כ

 מיליוני ש"ח. 17
 

 31שהסתיימה ביום  תקופהל) נכסים ערך ירידת מביטול (בעיקר נטו, אחרות הכנסותתפעולי לפני הפסד כמו כן, לחברה 
נכסים)  ערךירידת  מביטולהכנסות אחרות, נטו (בעיקר  לפניתפעולי  הפסדו מיליוני ש"ח, 45 -בסך של כ 2020במרס, 

  מיליוני ש"ח. 63 -בסך של כ 2019 ,בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  

, החלה הנהלת החברה בתכנון ובביצוע של פעולות אשר מטרתן לשפר את תוצאות פעילות החברה 2019 שנת במהלך
ומצבה הכספי. בכלל זה יצוין כי, בתקופת הדיווח ולאחריה ממשיכה הנהלת החברה בביצוע צעדי חסכון בעיקר 

וההפעלה הנוכחי מול מדינת  של הסכם הפיתוחהשירות לנוסעים, פעולות לתיקון בתקורות החברה, פעולות לשיפור 
), ופעולות בקשר עם הסכם פיתוח והפעלה המאוחדים השנתיים הכספייםלדוחות  )1.2)(1(א)( 26 ביאור גםישראל (ראה 

  . 2021חדש מול מדינת ישראל שיחול החל משנת 
  

גובה הסובסידיה , אישר דירקטוריון החברה תוספת להסכם ההפעלה והפיתוח בנוגע ל2019במאי,  15כמו כן, ביום 
, שאלה עיקריה: ביטול שחיקת מחולל דמי הסובסידיה לטון/ק"מ 2019-2020השנתית של פעילות הובלת מטענים לשנים 

ותמריץ להובלת מכולות: תעריף  2018; בונוסים על גידול בהיקף הובלת מטענים בהשוואה לשנת 2020-ו 2019בשנים 
  ציגי הממשלה כמתחייב מהסכם ההפעלה והפיתוח.מכולה. התיקון האמור אושר על ידי נ TEU-ל
  

לגבי החלטת הדירקטוריון בדבר המלצתו לרשות החברות לפעול מול ממשלת ישראל לסיום פעילות חברת הבת ראה 
  השנתיים המאוחדים. הכספיים) בדוחות 18(ג)(20באור 

  
תוספת זו ניתנו תוספות , במסגרת והפיתוח הההפעללהסכם  שלישית נחתמה תוספת 2020 ,במאי 27 ביום

התוספת כוללת בין היתר מיליוני ש"ח.  90 -בהיקף כולל בסך של כ 2020שנת ועד וכולל  2018רטרואקטיביות משנת 
שיפוי בגין הארכת מערכי רכבת. ו הפעלת טרמינלים חדשים בתחנות קיימות ,שיפוי בגין עלויות הפעלת תחנת יצחק נבון

 .2020קיבלה את הסכומים שאושרו רטרואקטיבית עד וכולל הרבעון הראשון נכון למועד אישור הדוח החברה 
        
  .משבר הקורונהבגובה ההוצאות ביחס לתקופת נכון למועד אישור הדוח החברה מנהלת מגעים לקבלת שיפוי   

     
הקרן של  יתרת, פירעון המאוחדים השנתיים הכספייםלדוחות  )(יג)1.3)(1(ג)(20כמו כן יצוין כי בהמשך לאמור בבאור        

, ראה החברה מפעילות שוטפת המזומנים של שמורה בגין אג"ח ולא מתזריםהקרן האגרות החוב עתיד להתבצע מכספי 
  ).3(8ביאור 
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  (המשך) כללי – 1 באור

  
  המצב הכספי של החברה (המשך).  ג

  
 :נגיף הקורונה  השלכות        

  
ברחבי העולם, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים  2020התפשטות נגיף הקורונה בתחילת שנת  עקבותב

בעולם וגם בישראל. התפשטות הנגיף והפעולות בהן נוקטות מדינות רבות בעולם ובכללן ישראל למניעת התפשטות הנגיף 
נאלצה החברה לות תנועה ותעסוקה. במסגרת המגבלות כאמור, גרמו בין היתר לירידה בהיקף התחבורה העולמית, למגב

במרס  26 -ובהרכבות  תנועתהגבלות בהם ירדה הדרגתית החלו  2020 ,מרסב 11יום החל מ .הרכבותלהפסיק את תנועת 
 2020ביוני,  17ביום  .))2(8(ראה גם ביאור  לנוסעים בהוראת משרד התחבורה הופסקה לחלוטין תנועת הרכבות 2020

פעילות שירותי התחבורה הציבורית ברכבות הנוסעים, בכפוף למגבלות  חודשה 2020ביוני,  22פרסמה החברה כי ביום 
שייקבעו על ידי משרד התחבורה ומשרד הבריאות, וזאת למעט בקווים בהם החברה ממשיכה בקידום פרויקט החשמול. 

חלק  תהוצא כללה אשר, מצומצמת במתכונתרום החלה החברה לעבוד מגבלות התנועה והכרזת מצב החי בעקבות
 מהעובדים לחופשה על חשבון ימי החופשה. 

  
   , חלה ירידה בפעילות החברה מהסעת נוסעיםפשטות הנגיף והפסקת תנועת הרכבותתקופת הדוח, בעקבות הת במהלך

  תיים בהתאם להסכם ההפעלהממשל, על אף היותה של החברה חברה ממשלתית הנתמכת במענקים ביחס לתחזית
  נכון למועד  ועת הרכבות כגון משבר כלל עולמי,, אין התייחסות בהסכם ההפעלה והפיתוח למקרה בו תופסק תנוהפיתוח

  אישור הדוח החברה מנהלת מגעים לקבלת שיפוי בגובה ההוצאות ביחס לתקופת המשבר.
  

  .המשבר על רווחיות מגזר הנוסעים של פגיעהה את לצמצם ותעשוי המדינה מול אלו פעולות
  

  .2020ביוני,  21עד  2020במרס,  1 עבור התקופהמלקוחות החברה החליטה כי היא לא תגבה את תשלומי השכירות  ,בנוסף
  ברווחיות מגזר הסחר בתקופה.  לירידהגרם מה ש

  
 קווים סגירת של עקיפה השפעה למעט .בתקופת הדוח המטענים מגזר על מהותית השפעה הייתה לא הקורונה למשבר
  . הפיתוח פעילות לטובת

על ידי  חלקית (אשר מקוזזות תקופת הדוח וכפועל יוצא של הפסקת תנועת הרכבות חלה ירידה בהוצאות הדלק במהלך
  .הקטנת הכנסות מדמי ההפעלה בהתאם להסכם ההפעלה והפיתוח)

  . ה בהוצאות הקשורות לתפעול התחנותירידה מתונ חלה, בנוסף

 חלק מהעובדים לחופשה בתשלום בהתאם לצורך וצאתה בשלחל שינוי מהותי בהוצאות השכר  המשבר לא למרות, כןכמו 
   .))3( 9(ראה גם ביאור והכל בהתאם להסכמים הקיבוציים שנחתמו בתקופת הדוח ולאחריה 

  
  . ת הפיתוחהעבודות בפעילו מצאה בתקופת המשבר הזדמנות לביצוע עבודות אחזקה, שיקום התשתיות  והאצת החברה
  .האיצה את פעולות התחזוקה בצורה משמעותית החברהולאחריה תקופת הדוח  במהלךלכך,  בהתאם

  
 האצה חלה מכך כתוצאה, הפיתוח בפעילות עבודות האצת לטובת ממשלתיים מענקים התקבלו הדוח תקופת במהלך

 במקום 2020 בשנת כבר הרצליה לתחנת יגיעם -לי המהיר שהקו כך החשמול בפרויקט היתר בין, בפרויקטים משמעותית
 בסגירות הצורך את מקטינה החברה ,ולאחריה הדוח בתקופת שבוצעו התשתיות שיקום עבודות במסגרת וכן. 2021 בשנת

 בפעילות העבודות והרחבת לביצוע קצר זמן תוך החברה היערכות. העתידיות בתקופות עבודות לאותן ביחס המסילה
  .בתשלום לחופשה הוצאתם ללא המשבר בתקופת עובדים מאות של עבודתם את להמשיך לחברה אפשרה הפיתוח

  
  

מדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה, וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עשויים להשפיע על והיות 
ההשלכות על תוצאותיה העסקיות בטווח הערכות החברה, החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף ובוחנת באופן רציף את 

 .הבינוני והארוך
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  (המשך) כללי – 1 באור

  
  המצב הכספי של החברה (המשך)ג.  

  
 :נגיף הקורונה  השלכות        

  
  

למרות שאין לחברה בשלב זה אינדיקציות להשלכות אירוע הקורונה מעבר לאמור לעיל, בטווח הבינוני והארוך כאמור, 
  :להיות השלכות נוספות על פעילות החברה ובכלל זה עשויות

  
 לניצול גרמה הדוח תקופת לאחר שעיקרה המשבר בתקופת בתשלום לחופשה מהעובדים חלק להוצאת הצורך .1

ראה גם . 2020 השני ברבעון שתתבטא לחופשה בהפרשה חדה לירידה גם וכך העובדים של החופשה בימי משמעותי
 .)3( 9ביאור 

אשר תקבל ביטוי במסגרת השיפוי שיסוכם מול המדינה במסגרת המגעים ירידה משמעותית בהוצאות הדלק  .2
  המתקיימים כאמור לעיל.

 מהמדינה השיפוי לקבלת עד עיתוי ישוהפר נוסעים הסעתמ לקוחותמ גבייה אי עקב החוזר בהון מתמשכת פגיעה .3
  .לעיל כאמור

 .נוספיםעבודות פיתוח והקדמת פרויקטים  האצת .4
טענים עקב הסגירות במסגרת האצת מהמגזר  היקף הפעילות הן שלבתקופות לאחר תאריך המאזן צפויה פגיעה ב .5

ביוני,  22החל מיום והחזרה לפעילות  , והן של מגזר הנוסעים עקב הפסקת תנועת הרכבותעבודות הפיתוח כאמור לעיל
החברה פועלת לצמצם באופן משמעותי פגיעה זו על רווחיות נכון למועד אישור הדוח . תחת המגבלות הרלבנטיות 2020

  החברה במסגרת המגעים המתנהלים מול נציגי המדינה לקבלת שיפוי ביחס לתקופת המשבר.
  .הנייד הציוד של הזמינות רמת והעלאת נוספות אחזקה עבודות ביצוע .6
  .ושינויים בריבית ההיוון אקטואריות השפעות בשל לעובדים הטבות על השפעה .7

  
  

ופועלים ליישום ההחלטות המתקבלות  הממשלה משרדי מולחברה משתתפים בהערכות מצב בנוסף לאמור לעיל, נציגי ה
גבי עובדי החברה בהן. הוקם צוות ייעודי בחברה לטובת ריכוז מידע והעברת הנחיות פנימיות לעובדי החברה, ריכוז נתונים ל

החברה הגדירה את כוח האדם הנדרש לה להמשך . ריאות ברמה הלאומיתושמירת קשר רצוף עם גורמי הבהנמצאים בבידוד 
רציפות תפקודית ופועלת על מנת לאפשר לעובדים אלו להגיע לעבודתם גם במצב של החמרה בהגבלות משרד הבריאות או 

  סגר ולחילופין, לבצע את עבודתם בחיבור מרחוק. 
  

  על הפעלת שירותי התחבורה הציבורית ברכבות הנוסעיםנגיף ה'קורונה'  האפשריות של שלכותההערכות החברה בדבר ה
, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד דיווח זה ומתבססים על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא מבוססות

ה ודאית ואינה זה והנחיות הגופים הרלוואנטיים, הן לחברות התחבורה והן לציבור הנוסעים, ואשר התממשותם אינ
נכון לתאריך הדוח אין ביכולת החברה להעריך האם להתמשכות המשבר או להחרפתו תהיה השפעה  בשליטת החברה.

 ששוקפו והאומדנים להערכות מהותית, בטווח הקצר או הארוך, על פעילותה העסקית ועל תוצאותיה העסקיות מעבר
 .אלו כספיים בדוחות

  
  ."קורונה"ה נגיף התפשטות להשלכות באשר 2-8 סעיפים 9 ביאורכן ו 2 סעיף 8ביאור  ראה, כן כמו

  
החברה חברה ממשלתית המפעילה תשתית לאומית הנתמכת באופן שוטף ומתמשך  ה שלבנוסף, יצוין כי לאור היות

בממשלת ישראל לצורך מימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח שלה כאמור בסעיף א' לעיל, ולאור הפעולות המתוכננות 
ספקים בהיקף ובעיתוי והמבוצעות על ידי הנהלת החברה כמוזכר לעיל, להערכת הנהלת ודירקטוריון החברה יהיו מקורות מ

  הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין.
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  החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 באור

  
  הכספיים הדוחות לעריכת בסיס     .א
  

לתקן  בהתאם נערכו הקבוצה ביניים") של כספיים "דוחות - הלןל(המאוחדים  התמציתיים הכספיים הדוחות
 יישמה ,האל ביניים כספיים דוחות בעריכת "IAS 34"). להלן (ביניים לתקופות כספי דיווח IAS 34, בינלאומי חשבונאות

השנתיים  הכספיים דוחותיה בעריכת לאלו שיושמו הזהים חישוב ושיטות הצגה כללי, חשבונאית מדיניות הקבוצה
  ך.תארי באותו שהסתיימה ולשנה 9201 ,בדצמבר 31 ליוםהמאוחדים 

) םומיידיי (דוחות תקופתיים ערך ניירות לתקנות 'ד בפרק הגילוי להוראות בהתאם נערכוביניים  הכספיים הדוחות
  ולהוראות רשות החברות הממשלתיות. 1970 -ל"התש

  

 באותו שהסתיימה ולשנה 2019 ,בדצמבר 31 ליום החברה למידע הכספי של בהקשר במידע כספי ביניים זה לעיין יש
 .אליהם נלוו אשר ולנתונים הנוספים, תאריך

  
  

  .2020, יוניב 29 ביום החברה דירקטוריון ידי על לפרסום ואושר ביניים הכספיים הדוחות
  

 מסים על ההכנסה בדוחות ביניים  .ב
  

השינוי ביתרות הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך 
  המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות צירופי עסקים.

  
הוצאות (הכנסות) מסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור מס ההכנסה האפקטיבי השנתי הממוצע. 

לצורכי מס אשר לא הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים,  לצורך חישוב שיעור מס ההכנסה האפקטיבי, מופחתים הפסדים
 הצפויים להפחית את חבות המס בשנת הדיווח.

  
  

  דעת ושיקול באומדנים שימוש   .ג
  

 ,הערכותב, 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  
  .המאוחדים השנתייםהכספיים באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות  הכרוכות

  

  

 תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו  .ד
  

 )שוטפות כלא או כשוטפות התחייבויות סיווג דבר" (בכספיים דוחות הצגת" IAS 1תיקון 
  

  :כדלקמן הכספי המצב על בדוח שוטפות כלא או כשוטפות התחייבויות לסיווג הקיימות הדרישות את מבהיר התיקון

לתקן שמדגישה שעל מנת שניתן יהיה לסווג התחייבות כלא שוטפת, הזכות לדחות  73 -ו 69נוספה הבהרה לסעיפים  •
 את הסילוק צריכה להתקיים לתום תקופת הדיווח.

חדשה שמבהירה שאם הזכות לדחיית הסילוק מותנית לתקן ונוספה פסקה  69המילים "בלתי מותנית" הוסרו מסעיף  •
בעמידה באמות מידה פיננסיות, הזכות קיימת אם הישות עומדת באמות המידה שנקבעו לתום תקופת הדיווח, גם אם 

 בחינת העמידה באמות המידה נעשית על ידי המלווה במועד מאוחר יותר.

ייחס לזכות שיש לישות ולא בהתאם לצפי שלה האם כי בחינת סיווג ההתחייבות כלא שוטפת תבוצע בהת הובהר •
 תממש זכות זו.

נוספה הגדרה למונח "סילוק". בהתאם להגדרה, "לצורך סיווג התחייבות כשוטפת או כלא שוטפת, סילוק מתייחס  •
) ההתחייבות". העברה יכולה להיות מזומן, סחורות extinguishmentלהעברה לצד שכנגד שתוצאתה מחיקת (

אם לפי תנאי ההתחייבות, לצד שכנגד יש  כיזה, הובהר  בהקשראו מכשירים הוניים של הישות עצמה. ושירותים 
אופציה לדרוש סילוק במכשירים ההוניים של הישות, תנאי זה אינו משפיע על סיווג ההתחייבות כשוטפת או כלא 

 ים: הצגה"."מכשירים פיננסי IAS 32-שוטפת אם האופציה מסווגת כרכיב הוני נפרד בהתאם ל
  
  

  או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. 2022בינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  למפרעהתיקון ייושם 
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  (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 באור

  

 (המשך) תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו   ד.
  

  " תלויות ונכסים תלוייםהפרשות, התחייבויות " IAS 37 -תיקון ל 
  

על פי התיקון, בבחינה האם חוזה הינו מכביד, העלויות לקיום חוזה אותן יש לקחת בחשבון הן עלויות המתייחסות 
  במישרין לחוזה, הכוללות את העלויות הבאות:

 עלויות תוספתיות; וכן •

רכוש קבוע המשמש למילוי חוזה זה הקצאה של עלויות אחרות הקשורות במישרין לקיום חוזה (כגון הוצאות פחת של  •
 וחוזים נוספים אחרים).

 

, עבור חוזים אשר הישות טרם סיימה את מחויבויותיה בגינם. 2022בינואר  1התיקון ייושם באופן רטרואקטיבי החל מיום 
של . בעת יישום התיקון, הישות לא תציג מחדש מספרי השוואה, אלא תתאים את יתרת הפתיחה יישום מוקדם אפשרי

  העודפים במועד היישום לראשונה, בגובה ההשפעה המצטברת של התיקון. 
  

  החברה בוחנת את השלכות התקן על הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם.
  

  " רכוש קבוע" (בדבר תקבולים לפני שימוש מיועד) IAS 16תיקון לתקן 
 

לרכוש קבוע, יש לנכות מעלויות בדיקת תקינות  במישריןהתיקון ביטל את הדרישה לפיה בחישוב עלויות שניתן לייחס 
פעולות הנכס את התמורה נטו ממכירת פריטים כלשהם שיוצרו בתהליך (כגון דוגמיות שיוצרו בעת בדיקת הציוד). במקום 
זאת, תמורה זו תוכר ברווח והפסד בהתאם לתקנים הרלוונטים ועלות הפריטים שנמכרו תימדד בהתאם לדרישות 

  "מלאי". IAS  2של   המדידה
  

או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. התיקון ייושם  2022בינואר  1התיקון ייכנס לתוקף בתקופות הדיווח המתחילות ביום 
למפרע, לרבות תיקון מספרי השוואה, אך רק עבור פרטי רכוש קבוע אשר הובאו למיקום ולמצב הדרושים לכך שיוכלו 

אחר תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת במועד יישום התיקון לראשונה. ההשפעה לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה ל
  המצטברת של התיקון תתאים את יתרת הפתיחה של העודפים של תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת.

  

  החברה בוחנת את השלכות התקן על הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם.
  
  
 מאוד ומהותיות מהותיות שווי הערכות   .ה

 
  :הבאים הקריטריונים מבין אחד בלפחות עומדת אשר שווי הערכת הינה בחברה מהותית שווי הערכת

  
מסך נכסי החברה כפי  5%בחינת נושא הערכת השווי ביחס לסך נכסי החברה מהווה לפחות -מבחן מאזני  )א(

  הדיווח.שמוצגים בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום האחרון של תקופת 
 העניין לפי הכולל הרווח או הנקי הרווח על השווי מהערכת כתוצאה בשווי השוניהשפעת -תוצאתי מבחן  )ב(

 מההון 2.5% לפחות מהווה וכן בהתאמה החברה של הכולל הרווח או הנקי הרווח מסך 5% לפחות מהווה
  .הדיווח תקופת לתום החברה של העצמי

  
 הפרמטרים פי על מהותיתשווי מהותית מאוד הינה הערכת שווי המקיימת סף כמותי פי שניים מהערכת שווי  הערכת

  ).2.5%במקום  5%-ו 5% במקום 10%(קרי  לעיל המתוארים
  .לעיל המפורטים לקריטריונים בהתאם מאוד מהותית שווי הערכת צירוף הדוח תקופת בכל בוחנת החברה   
  
  

 

  התחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות  -3באור 

לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח    1א' 20בהמשך לאמור בביאור  3.1
 ולאחריה בהתחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות, למעט האמור להלן:

  

מיליוני ש"ח שעניינה טענה  23.5-כשל  בקשה לאישור תביעה ייצוגית על סך התקבלה 2020, אפרילב 6ביום  3.1.1
לפיה הרכבת לא זיכתה את מחזיקי כרטיסי נסיעה תקופתיים שרכשו את כרטיסיהם טרם הפסקת שירות 

להערכת החברה, המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים,  .רכבות הנוסעים בעקבות משבר הקורונה
 רי החברה.ולפיכך לא נכללה הפרשה בספ 50% -סיכויי התביעה נמוכים מ

 

מיליוני ש"ח, שעניינה נזקים  20 -התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של כ 2016באפריל,  6ביום  3.1.2
באזור  2016 ס,במר 14שנגרמו לתושבי העיר דימונה והסביבה כתוצאה מאירוע תאונת רכבת משא מיום 

ניתן פסק  2020 ,באפריל 16ביום דימונה, ואשר מקורו בטענה להתרשלות הרכבת בטיפול בחומרים אסורים. 
ש"ח לעיריית דימונה  600,000דין במסגרתו אושר הסדר הפשרה במסגרתו נקבע כי תשולם תרומה בסך של 

לבא כוחם בסכומים שאינם לצורך תקצוב תכניות העשרה ללימודים, וכן נפסק גמול מבקשים ושכ"ט 
 מהותיים.
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(המשך)התחייבויות תלויות ותביעות ייצוגיות   -3באור   

  

מיליוני ש"ח, שעניינה  6.4 -התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של כ 2016בספטמבר,  19ביום  3.1.3
בספטמבר,  18-27 -ו 2016בספטמבר,  3-4סגירת קווי הרכבת לנסיעה לצורך ביצוע עבודות פיתוח בתאריכים: 

 ות של המבקשת, נמחקה הבקשה לקניתן פסק דין במסגרתו אושרה בקשת ההסת 2020 ,באפריל 1. ביום 2016
לאישור תובענה ייצוגית וכן נדחתה התביעה האישית של המבקשת כנגד החברה, בכפוף לתשלום גמול 

 מהותיים. בסכומים שאינם  למבקשת ושכ"ט בא כוחה
  

שעניינה טענה להפרת הוראות החוק למניעת בקשה לאישור תביעה ייצוגית התקבלה  2018במאי,  22ביום  3.1.4
בשטחי תחנות הרכבת שמחוץ לרציפים או  1983 –העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג 

, ניתן פסק 2020במרץ  26ביום למבנים וכן בטענה כי עדיין קיימת הפרה גם לגבי העישון ברציפים ובמבנים. 
 דין במסגרתו נדחתה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית וכן נפסקו לטובת החברה הוצאות.

מיליוני ש"ח בטענה   13.2 -התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית על סך של כ 2018בספטמבר  20ביום  3.1.5
גין סגירת מקטעי לפיה הרכבת מסרבת לפצות את הנוסעים המחזיקים בהסדרי נסיעה סטודנטיאליים ב

רכבות. להערכת החברה, המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים, החברה כללה הפרשה המשקפת באופן 
 .50%נאות, את העלויות אשר ישולמו, בסבירות העולה על 

מיליוני  7.6 -התקבלה במשרדי החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של כ 2017באפריל,  4ביום  3.1.6
ה בטענה שבמקרים רבים הרכבת מוכרת שירות מקום שמור מבלי שהיא מספקת אותו בפועל. ש"ח, שעניינ

אושר הסדר הפשרה במסגרתו נקבע כי הרכבת תבצע פיתוח והטמעה  לפיוניתן פסק דין  2020ביוני,  9ביום 
 . של שיפורים בשירות מקום שמור, וכן נפסק גמול מבקשים ושכ"ט לבא כוחם בסכומים שאינם מהותיים

שעניינה טענה בדבר  ש"חמיליון  2.5התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך מעל  2020במאי,  26ביום  3.1.7
פגיעה בפרטיות בשל איסוף, ניהול שימוש או העברה, לכאורה, של פרטי לקוחות המשתמשים באתר 

להערכת החברה, המבוססת על דעתם של יועציה המשפטיים, בשלב מקדמי זה  .הפייסבוק של חברת הרכבת
 .לא ניתן להעריך את מידת הסיכון הגלומה בבקשה

 

  הלן פירוט בדבר תביעות משפטיות נוספות ודרישות תשלום שהוגשו כנגד החברה:ל 3.2
 

מיליוני ש"ח. במסגרת כתב התביעה,  80 -הוגשה תביעה כספית נגד החברה על סך של כ 2010בינואר,  18ביום 
טען הקבלן, בין היתר, כי בניגוד למערך החוזי בין הצדדים, לא שולמו לו כספים בגין עיכובים בהתחלת 

עשיה ומחדליה של הרכבת, נגרמו העבודות; שינויים ועבודות נוספות; התייקרות במחירי הברזל וכן כי עקב מ
ניתן פסק הדין בתביעה: מתוך סכום התביעה  2018בספטמבר,  3לו נזקים, אשר הרכבת חבה בהם. ביום 

מיליוני ש"ח בתוספת  42(שהוגבל לסכום נמוך יותר מטעמי אגרה), בית המשפט פסק לטובת הקבלן סך של 
, הקבלן הגיש ערעור על פסק 2018באוקטובר,  28ום מע"מ, הפרשי ריבית והצמדה, הוצאות ושכ"ט עו"ד. בי

, בד בבד עם הגשת בקשה לעיכוב ביצועו, החברה הגישה ערעור על 2018באוקטובר,  29הדין. למחרת, ביום 
בנובמבר,  20), ניתן צו ארעי לעיכוב ביצוע פסק הדין. ביום 2018באוקטובר,  29פסק הדין. עוד באותו היום (

של ביהמ"ש העליון אשר דחה את ערעור הקבלן וקיבל את ערעור החברה בחלקו, בקובעו  ניתן פסק דינו 2019
מיליוני ש"ח. בנוסף, נקבע כי הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד הקבלן  8 -כי על החברה לשלם לקבלן סך של כ

גיש ה 2019בדצמבר,  5מיליון ש"ח יבוטלו. ביום  1.7שנפסקו לחובת החברה בבית המשפט המחוזי בסך של 
 דינו של ביהמ"ש העליון.   הקבלן בקשה לדיון נוסף בקשר עם פסק

 דחה ביהמ"ש העליון את הבקשה לדיון נוסף.   2020באפריל,  19ביום 
 

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.
  

  :דרישות כאמור אשר ניתנות להערכה על ידי החברה   
  

מיליוני ש"ח.  245-דרישות לתוספות תשלום כאמור בסכום כולל של כנכון למועד פרסום הדוח, ידוע לחברה על   
על פי ניסיונה המצטבר של החברה בטיפול בדרישות כאלו בעבר וההערכה ההנדסית של החברה בגין עבודות 

 81 – שאכן בוצעו מעבר להסכמים המקוריים, סכומי תשלום נוספים אלו במידה וישולמו לא צפויים לעלות על כ
ש"ח. סכומים אלו, במידה וישולמו כלולים בתקציב הפיתוח של הפרויקטים. להערכת הגורמים  מיליוני

הפיתוח  המקצועיים בחברה, הסיכויים שהחברה תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלו הכלולים בתקציב
למועד זה, אין בידי . מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין, כי נכון 50% -של הפרויקטים כאמור לעיל, הינם נמוכים מ

  החברה אישורי תקציב מהמדינה אם החברה תידרש לשלם את מלוא סכום הדרישות. 
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  מכשירים פיננסיים  - 4באור 

 

 שווי הוגן .א
  

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

  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            

  
  :בלבד גילוי לצרכי הוגן בשווי שנמדדים פיננסיים יםמכשיר

  
  2020  ,סבמר 31ליום  

 ש"ח באלפי            
הערך 

 1שווי הוגן רמה   בספרים

  124,396     בגין אגרות חוב התחייבות  
  

124,216  
  
  
  

  2019  ,סבמר 31ליום  

 ש"ח באלפי            
הערך 

 1שווי הוגן רמה   בספרים

  373,169     בגין אגרות חוב התחייבות  
  

376,343  
  
  

  2019  ,בדצמבר 31 ליום 

 "חש באלפי
 הערך

  בספרים
  הוגן שווי 
 1 רמה 

  250,511    249,196  בגין אגרות חוב     התחייבות
  
  

"דיווח -126, מפנה הדוח לטופס ת1970-), התש"לה' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים38בהתאם לסעיף 
 ,במרס 31מצבת ההתחייבויות של החברה ליום על מצבת ההתחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון", ובו נתונים בדבר 

2020.  
  

  להלן מספר ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה:
  

  1134980רכבת ישראל אגח א' (אגח קונצרני לא צמוד), מספר  
  1134998רכבת ישראל אגח ב' (אגח קונצרני צמוד מדד), מספר  

  

  

 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 
  נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).  : 3רמה 

  

  2020 ,מרסב 31
   

 1רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן            
 אלפי ש"ח       

      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:           
  2,704   קצר לזמן השקעות           
 61,315  בגין אג"ח שמורה קרן           
  30,731   בנכסים פיננסיים מיועדותהשקעות  

  94,750  
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  (המשך)פיננסיים מכשירים  - 4באור 

  
  

  2019 ,מרסב 31 
   

 1רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן            
 אלפי ש"ח       

      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:           
  3,822   קצר לזמן השקעות           
 149,011  בגין אג"ח שמורה קרן           
  37,202   השקעות מיועדות בנכסים פיננסיים 

  190,035  
    

 

  2019 ,בדצמבר 31
     

 1רמה    נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן       
 אלפי ש"ח   

    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:        
  2,995   השקעות לזמן קצר        
 92,498  קרן שמורה בגין אג"ח        
  32,167   בנכסים פיננסייםמיועדות השקעות         

   
  127,660  
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  קבוע   רכוש  - 5 באור

  
טרם שולמה עלות רכישת נכסים באשראי העומדת כנגד יתרות התחייבויות לספקים ונותני  ,2020 מרסב 31ליום  .1

הרכוש הקבוע  אלפי ש"ח). כמו כן, 632,827 בסך של 2019 מרסב 31אלפי ש"ח (ליום  286,042שירותים בסך של  
בסך של  ,2020 מרסב 31כולל הפרשות בגין היטלי פיתוח והפרשות לתביעות משפטיות בגין פעילות פיתוח ליום 

  אלפי ש"ח). 272,393סך  2019 מרסב 31אלפי ש"ח (ליום  209,165
 

ובלתי  הסתכמו התוספות לנכסים קבועים ,2020 מרסב 31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של התקופה במהלך .2
  אלפי ש"ח).  610,926, לסך של 2019 מרסב 31אלפי ש"ח (ליום  658,194 -כשל  לסך מוחשיים 

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

הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים. הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים בתקופה של שלושה חודשים 
אלפי ש"ח בתקופה של שלושה חודשים  253,953 ( אלפי ש"ח 272,390 בסכום של ,2020 מרסב 31שהסתיימו ביום 
 , בהתאמה).2019 רסמב 31שהסתיימו ביום 

 
   2020רבעון ראשון  ערך במהלךהשבת  .4

ומנגד לאור קבלת אישור מדינה לביצוע פרויקט ' ג 1בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והפסקת תנועת הרכבות כאמור בביאור 
, והחתימה על התוספת השלישית להסכם ההפעלה והפיתוח כאמור בביאור תחזית הנוסעיםקרונות אורבניים שהביא לעדכון 

לצורך כך בוצעה בחינה של אומדן  .מחדש את הסכום בר ההשבה של החברהב', נוצרו סימנים המצביעים על הצורך לאמוד 1
  סכום בר ההשבה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי. 

  ההשבה: בר הסכום להלן פירוט ההנחות המרכזיות ששימשו בבסיס אומדן
  

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

שלושת הרבעונים החברה לשל  תחזית מעודכנת על) מבוססת 2020תחזית תזרים המזומנים המפורטת (לשנת  •
של החברה  המעודכנת תפעוליתהתכנית העל שאושר על ידי הדירקטוריון וכן  2020בדצמבר  31המסתיימים ביום 

 לשנה זו. 

 אשרהתוספות שלו  לרבותחושבו על פי עקרונות ההסכם החדש  2020בשנת  שוטפת מסובסידיה החברה הכנסות •
  .2020, בדצמבר 31 ליום בתוקף

 בתוקף אשר החדש ההסכם עקרונות פי על חושבו התחזית חיי ולאורך 2021 משנת החל הפעלה מדמי החברה הכנסות •
 יחתמו בעתיד.שתחת ההנחה כי עקרונות אלו יכללו גם בהסכמי הסובסידיה  2020בדצמבר,  31 ליום

  לשני תרחישים: חולקשוב הכנסות מדמי הפעלה שוטפים יח •
רווחיות הנורמטיבית תשוב , הונח כי ה2026. לאחר שנת 2025עד שנת  4% תרחיש עם שיעור הרווח הבסיסי של  ) 1(

  מההכנסות, בדומה לרווחיות המינימאלית בהסכם הסובסידיה.  2%להיות 
 מההכנסות. 2%ועד תום תקופת התחזית תעמוד על  2021תרחיש עם שיעור הרווחיות הנורמטיבית החל משנת  )  2(

  .70%לעיל הינה  1בהתאם להנהלת החברה, ההסתברות לתרחיש        
  .3.4%שהרווחיות הנורמטיבית המשוקללת תעמוד על כך 

 בנוסף, החברה הניחה בתחזית ההכנסות שלה ביחס לתקופת המשבר כי תקבל שיפוי מהמדינה בגובה ההוצאות.  

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

  שנת של המזומנים תזרים י, דיפרנציאל היוון שיעור הינו הנבחר ההיוון שיעור - )מס(לאחר  וקללמש היוון יעורש •
 הסבסוד, החברה פעילות אופי לאור השוק בפרמיית 0.5% של עלייה משקף(אשר  5.41% של היוון בשיעור הוון 2020

 )בלבד 2020 בשנת ביטוי לידי יבואו החברה פעילות על הקורונה השפעת כי החברה הנהלת והנחת מהמדינה המתמשך
   4.91%. של היוון בשיעור הוונו השנים יתר של המזומנים ותזרימי

נאמד בהתאם לגידול החזוי בנסועה  2020שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר הנוסעים לאחר שנת  •
. בעקבות 2025מלית בשנת מהפרויקטים הקיימים למועד הערכת השווי, עד להגעת כמות הנוסעים לקיבולת המקסי

 הונח כי ההכנסות של מגזר זה לא תצמחנה.  2026זאת, החל משנת 

ביחס לתחזית המקורית לשנת  3.4% -נאמד בכ 2020שיעור הצמיחה בהכנסות העצמיות של מגזר המטענים לאחר שנת  •
. בעקבות זאת, החל משנת 2037עד להגעת כמות הטון לק"מ לקיבולת המקסימלית בשנת טרם משבר הקורונה.  2020
 הונח כי ההכנסות העצמיות של מגזר המטענים לא תצמחנה.  2038

 החברה הניחה כי משבר הקורונה לא ישפיע על היקף הפעילות המתוכנן לשנים העתידיות. •

 .14% -כ בהערכה שנקבע השווי מסך הגרט ערך אחוז •

 סכום בר השבה נקבע לפי שווי שימוש. •
 

 49 נכסים בסך שלרווח מהשבת ערך משווי השימוש, לכן רשמה החברה  נמוךנכון לתום תקופת הדיווח הערך בספרים 
מיליוני ש"ח.  68של בסך ת ערך נכסים השבמרווח רשמה החברה  2019מיליוני ש"ח, המתייחס לפריט רכוש קבוע. בשנת 

  אחרות בדוח על הרווח והפסד. הכנסותהשינוי בהפרשה לירידת ערך נכסים נזקף בכל אחת מהשנים לסעיף 
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  מגזרי פעילות - 6באור 

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

  המאוחדים.השנתיים הכספיים 
  

 בגיןוזאת בהתייחס לשנה כולה, עודכנו מפתחות ההעמסה של ההכנסות מדמי הפעלה  2019הרביעי לשנת הרבעון  במהלך
 31אשר בתוקף ליום ייחוס ההכנסות מדמי הפעלה לפי ההסכם החדש  את יותר נאותה בצורה המשקף באופן המגזרים

 הכלולות מהתקופות אחת בכל המגזרים תוצאות עודכנו לכך תאםבה .הסחרבין מגזר הנוסעים למגזר  2020בדצמבר, 
 .השוואה כנתוני אלהביניים  כספיים בדוחות

  
, החברה ביצעה שינוי אומדן במפתחות העמסה וזאת בהתייחס לשנה כולה, 2019בנוסף, במהלך הרבעון הרביעי לשנת 

העמסת עלויות התחזוקה בין מגזר הנוסעים לבין  את יותר נאותה בצורה המשקף באופן בעיקר של עלויות התחזוקה,
בהתאם  הינה 2019לשנת ראשון הבתקופת ההשוואה המתייחסת לרבעון  המגזרים תוצאות. 2019שנת ל מגזר המטענים

 ההחברה היית את למעט האמור בפסקה לעיל. אילולאומדן מפתחות ההעמסה כפי שנכלל בדוחות הכספיים בעבר וז
 0.4  -מגזרי של כ הפסדהיו  2019לשנת הערכת החברה תוצאות מגזר הנוסעים לרבעון הראשון מבצעת את שינוי האומדן ל

  מיליוני ש"ח במגזר המטענים, אין השפעה על מגזר הסחר והאחרות. 15  -לעומת הפסד של כ מיליוני ש"ח 
 

  
  
  
  פעילות מגזרי בדבר דיווח  .ב

  

 

 
 מגזר

  נוסעים
  מגזר

  מטענים
 מגזר
 סחר

 
 מגזר

  פיתוח
 פעילויות
 אחרות

  

 "כסה
  "חש אלפי  
    

של שלושה חודשים שהסתיימו  לתקופה
   (בלתי מבוקר) 2020 ,מרסב 31ביום 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 

 202,773   1,773  -  8,683  44,445 147,872  מחיצוניים הכנסות
  403,784   -  -  )5,640(  36,400 373,024  שוטפיםהפעלה   מדמי הכנסות

 606,557   1,773  -  3,043  80,845  520,896   הכנסות"כ סה
            

 )35,448(   1,426  -   )401(  )8,259( )28,214(  מגזרי(הפסד)  רווח

  )9,244(           מוקצות בלתי נטו, והפחתות פחת

  49,000            השבת ערך נכסים

  4,308            תפעולי רווח

 )2,428(            נטו, מימון וצאותה

 1,880            ההכנסה על מסים לפני רווח
  
  

    

  
  

של שלושה חודשים שהסתיימו  לתקופה
 (בלתי מבוקר) 2019 ,מרסב 31ביום 

 

 מגזר
 נוסעים

  מגזר
  מטענים

 מגזר
 סחר

 

 מגזר
  פיתוח

 פעילויות
 אחרות

 

 "כסה
 "חש אלפי   

  

 237,332   2,939  -  12,821  41,758 179,814   מחיצוניים הכנסות
 376,182   -  -  )5,960(  30,254 88851,3   שוטפים דמי הפעלה מ הכנסות

 613,514   2,939  -  6,861  72,012 ,702531   הכנסות"כ סה
            

 )10,663(   888  -  ,1363  )22,890( 8,203  מגזרי (הפסד) רווח

 )8,776(           בלתי מוקצות נטו, והפחתות פחת
  23,000            השבת ערך נכסים

  3,561             רווח תפעולי

 5,046             נטו, הכנסות מימון

 8,607             ההכנסה על מסים לפני רווח
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  (המשך) מגזרי פעילות - 6באור 

  
  

  (המשך) פעילות מגזרי בדבר דיווח  .ב
  

  
  ביום שהסתיימה לשנה

 (מבוקר) 2019, בדצמבר 31 
 מגזר 

  נוסעים
  מגזר

  מטענים
 מגזר
 סחר

 מגזר 
  פיתוח

 פעילויות
 אחרות

 
    "כסה

 "חש אלפי  
              

  979,689   8,899   -   51,054  182,399   737,337    מחיצוניים הכנסות
  1,584,043    -   -   )24,000(   143,485   1,464,558   שוטפים הפעלה מדמי (קיזוז) הכנסות

 2,563,732    8,899  -  27,054   325,884   2,201,895   הכנסות"כ סה

 )24,344(   1,439  -  11,889  )33,628(  )4,044(   מגזרי (הפסד) רווח

  )36,124(             בלתי מוקצות נטו, והפחתות פחת
 68,000              השבת ערך נכסים

  7,532              תפעולי רווח

  12,142              נטו, מימון הכנסות

   מיסים לפני רווח
 

          19,674 
  
  
  נוסף מידע  .ג

 

   
 מגזר

  נוסעים
 מגזר

  מטענים
 מגזר
 סחר

 
  פיתוח מגזר

 פעילויות
 אחרות

 
 "כסה  התאמות

"חש אלפי     
 

                               )מבוקר בלתי( 2020, מרסב 31 ליום
 29,895,116  22,676,151  2,798  7,127,562  10,629  45,080  32,896   המגזר נכסי

                
  

                               )מבוקר בלתי( 2019, במרס 31 ליום
 29,261,760  22,521,954  12,663  6,626,195  7,237  35,407  58,304   המגזר נכסי

                
  

                (מבוקר) 2019, דצמברב 31ליום 
                

29,776,490 23,027,590  3,469  6,629,872  11,253  39,523  64,783   המגזר נכסי
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  רכבת ישראל בע"מ            

 המאוחדים  ייםתמציתדוחות הכספיים הבאורים ל

23 
 

  
  קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  - 7אור ב

      
לרבות חברות ממשלתיות, רשויות ומשרדי ממשלה ותאגידים אחרים שלממשלה ( חברות ומוסדות בשליטתה, ישראל מדינת

מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה. החברה לא הציגה בדוחות הכספיים עסקאות שבוצעו במהלך  שיעור בעלות מסוים בהם)
  העסקים הרגיל עם בעל עניין בה, למעט עסקאות חריגות.     

  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א.

  

  יתרות עם מדינת ישראל כריבון 
  הרכב      

  

 

  שלושה של לתקופה
  החודשים שהסתיימ

 ,מרסב 31 ביום

  לשנה 
 ביוםשהסתיימה 

 ,בדצמבר 31
   2020 2019 2019 
 (מבוקר)  )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(   
 "חש אלפי   

 

 

         
          :בחובה

          
          שוטפים נכסים

          
 271,364  216,199  291,587  ,(ג)(א),(ב) נטו, יםשוטפדמי הפעלה ממשלת ישראל בגין  

  574,129   1,042,655  429,452  )ה(,)ד( בגין פעילות פיתוחישראל  ממשלת
 

      
  721,039  1,258,854  845,493 
        
           

       :בזכות
       

       שוטפות התחייבויות

           

  -   77,386   76,924   קצר לזמן הלוואה
 86,330  86,330  86,330  "ממע החזר בגין

 
      

  163,254  163,716  86,330 
          

          שוטפות לא התחייבויות
  27,182,403   26,273,130  27,549,001  הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים (ב)

           
       

  
  

    
   

 
   הכנסות לקבל בגין דמי הפעלה אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.    )א(
 .תום תקופת הדיווחלגבי יתרות החובה ויתרות הזכות ללא התקבל אישור מהמדינה    )ב(
  בדבר תוספת להסכם פיתוח והפעלת רכבת  2019לשנת המאוחדים השנתיים ) לדוחות הכספיים 1.4)(1(ג)(20ראה גם ביאור     )ג(

  .2019שנת שנחתמה במהלך  ישראל 
 ההשוואה בלבד.ורלבנטי לתקופות  חלות שוטפת בגין אג"ח מוצגת בממשלת ישראל לזמן קצר   )ד(
   לתקופת השייכת ביצוע תקופת בגין חיווהד תקופת תום אחרי להתקבל (שצפויים ממשלתיים מענקים בגין לקבל נכס    )ה(

   הדוח)  מוצג בממשלת ישראל לזמן קצר.        
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  (המשך) קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  - 7אור ב

  

 קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  .ב
 

 כריבון ישראל מדינת עם עסקאות         
  

 
  שלושה של לתקופה 

  החודשים שהסתיימ
 ,מרסב 31 ביום

  לשנה
 31 ביוםשהסתיימה 

 ,בדצמבר
 2020 2019 2019 
 )מבוקר( )מבוקר בלתי( )מבוקר בלתי( 
 "חש אלפי 

 

    
 1,584,043  376,182  403,784  דמי הפעלה הכנסות מ

 1,047,576  253,953  272,390  הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים 
       

  676,174  630,135  2,631,619  
        

 
  הדיווח תקופתב מהותיים אירועים - 8 באור

  

 .וייצוגיות תלויות תביעות לגבי 3 באור ראה .1
 

, פרסמה החברה כי לאור ההתפתחויות בעולם בקשר עם התפשטות נגיף ה"קורונה", החברה פועלת 2020במרס,  11 ביום .2
בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים ובראשם משרד התחבורה ומשרד הבריאות והיא צופה כי נכון למועד האמור היה 

 שירות לציבור הרחב.  וליתןבידה להמשיך 
חלו מגבלות על פעילות תחנת הרכבת בנמל התעופה  2020במרס,  11 מיום החל, התחבורה משרד ובאישור, זאת עם יחד

תחנת נתב"ג) אשר לפי עיקרן התאפשרה לציבור הרחב הגעה בלבד אל תחנת נתב"ג באמצעות הרכבת,  –בן גוריון (להלן 
  לאוכלוסיות מסוימות בלבד הנושאות אישור מתאים. והעליה לרכבת בתחנת נתב"ג הוגבלה

  

, הוגבלה הפעלת רכבות 2020במרס,  17 מיום התחבורה משרד להנחיית בהתאם כי החברה פרסמה, 2020, במרס 18 ביום
 נוסעים להסעת שוטפת בפעילות המשיכה כי החברה פרסמה עוד. להנחייההנוסעים בחלק משעות היממה והכל בהתאם 

 התחזוקה בתחום בפעילותה המשיכה החברה, כן כמו. התחבורה משרד להנחיות בהתאם והכל, מטענים ולהובלת
  .החשמול בפרויקט זה ובכלל, והפיתוח

  

 רכבות החברה תפעיל, 2020במרס,  19 מיום התחבורה משרד לאישור בהתאם כי החברה פרסמה, 2020, במרס 19 ביום
 וזאת, האמור לאישור בהתאם והכל 50%-בכ ירד נוסעים להסעת החברה פעילות שהיקף כך, מדוללת במתכונת נוסעים

  .2020במרס,  23 מיום החל
  

הופסקו שירותי התחבורה הציבורית ברכבות  2020במרס,  26 מיום החל כי החברה פרסמה, 2020, במרס 25 ביום
ולהוראת שר  2020-ות)(תיקון), התש"פהגבלת פעיל –הנוסעים, והכל בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש 

  התחבורה.
  

 שימוש בכספי הקרן השמורה לטובת תשלום למחזיקי אגרות החוב של החברה .3
 

לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב')  7.3לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') וסעיף  7.3בהתאם להוראות סעיף 
, כפי 2015בפברואר,  27(ראו תשקיף להשלמה של החברה הנושא תאריך  2015בפברואר,  25של החברה, שנחתמו ביום 

לתשקיף החברה, החברה מעדכנת כי  6) לפרק 2(יד)(6.2.3.1), וכן בהתאם להוראות סעיף 2015במרס,  10שתוקן ביום 
) בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב, אישר דירקטוריון החברה שימוש בסך 1975לאחר קבלת אישור הרמטיק נאמנות (

 ן והריבית של אגרות החוב שחלמיליון ש"ח מכספי הקרן השמורה (כהגדרתה בשטרי הנאמנות) לטובת תשלום הקר 25של 
לתשקיף  6)(ב) לפרק 2(יד)(6.2.3.1יתרת התשלום הקרוב תשולם בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף . 2020במרס,  31 ביום

  החברה.
  

האצת פרויקט החשמול  בדבראישר דירקטוריון החברה את עקרונות המתווה לניהול המשא ומתן  2020לפברואר,  24ביום  .4
ווה הכולל בעיקרו האצה של פרויקט החשמול והשלמתו עד סוף שנת ניתן אישור נציגי המדינה למת 2020למרס,  26וביום 
ע"י הוספת משאבי כוח אדם וציוד מצד קבלן החשמול והגדלת זמן המסילה שיועמד לטובת קבלן החשמול מצד  2025

  החברה.  
מיליון  125בנוסף, כולל המתווה קביעת תשלומי תמריצים לעמידה באבני הדרך החדשות שנקבעו בהיקף כספי נוסף של 

 מיליון אירו שישולם ככל ותהיה הקדמה נוספת בלוחות הזמנים. 18אירו, וכן תמריץ אופציונאלי נוסף בסך של עד 
  נחתמה תוספת להסכם הקיים עם קבלן החשמול בהתאם למתווה האצת הפרויקט. 2020באפריל,   1יום ב
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  (המשך) הדיווח תקופתב מהותיים אירועים - 8 באור

בדבר הודעות מספקים וקבלנים שהתקבלו , 2019לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת   5סעיף  27בהמשך לאמור בביאור  .5
החברה כי במהלך תקופת הדוח הייתה הקדמה של תקבולים  בעניין ההשפעה של המשבר על הפרויקטים השונים, מעדכנת

  ם כאמור.מהמדינה אשר אפשרה לחברה לשלם לספקים  מבלי לפגוע בפרויקטי

  הדיווחלאחר תאריך  מהותיים אירועים - 9 באור
  

 .וייצוגיות תלויות בתביעות התפתחויות לגבי 3 באור ראה .1
  

, 2020באפריל,  27 ומכתב רשות החברות הממשלתיות מיום  2020באפריל,  1 בהתאם להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום     . 2
ודיעה כי ה('הדוח הרבעוני'), החברה  2020בדבר מתן ארכה לתאגידים לפרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 

  .2020ביוני,  30 החליטה ליישם את הארכה כאמור ולפרסם את הדוח הרבעוני לא יאוחר מיום
 

נחתם בין המדינה, לבין מעסיקים אישר דירקטוריון החברה את הצטרפות החברה להסכם קיבוצי ש 2020למאי,  3 ביום .3
"ההסכם הקיבוצי"),  –(להלן  2020במאי,  1 נוספים במגזר הציבורי ולבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום

שתכליתו בהסדרת החזרת העובדים בשירות הציבורי לעבודתם, תחת מגבלות ובהתאם לצורך בעובדים בהתחשב בירידה 
תקופת ההסכם הקיבוצי), וזאת כחלק מהחזרת  –(להלן  2020ביוני,  30 ועד ליום 2020מאי, ב 3 בפעילות החברה, החל מיום

המשק לפעילות בעקבות התפשטות נגיף ה"קורונה" במדינת ישראל. בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי, במהלך תקופת 
 ההסכם הקיבוצי, יחולו התנאים הקבועים בו.

 

להשיב לפעילות את שירותי התחבורה  הבכוונת 2020במאי,  17החל מיום , פרסמה החברה כי 2020במאי,  11 ביום .4
  הציבורית ברכבות הנוסעים, באופן הדרגתי.

באישור משרד התחבורה ומשרד הבריאות בכל הנוגע להפעלת מערך הסעת המונים  הותנתהחזרתם של שירותים אלו          
-הגבלת פעילות)(תיקון), התש"פ –ברכבות בעת הזו, על כלל היבטיו, בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש 

  הנוגעות לשמירה על בריאות הציבור.  2020
  

להתחיל בהפעלה הדרגתית של שירותי התחבורה הציבורית ברכבות  כי היא צפויה החברה פרסמה, 2020, מאיב 14 ביום .5
, הכל בהתאם לאישור שיינתן על ידי משרד התחבורה, בתיאום עם משרד הבריאות. 2020ביוני,  1הנוסעים החל מיום 

  החברה נערכת להפעלה כאמור בהתאם להנחיות.
  

ורה ומשרד הבריאות, החברה צפויה להתחיל כי בהתאם להנחיית משרד התחב החברה פרסמה 2020, מאיב 25 ביום .6
 להפעלה כאמור. נערכה. החברה 2020ביוני,  8בהפעלה מלאה של שירותי התחבורה הציבורית ברכבות הנוסעים החל מיום 

  

פרסמה החברה כי מועד החזרת שירותי התחבורה הציבורית ברכבות הנוסעים ייקבע על ידי הרגולטור  2020ביוני,  7ביום  .7
 בהמשך. 

  

תחודש פעילות שירותי התחבורה הציבורית ברכבות הנוסעים,  2020ביוני,  22 ביוםפרסמה החברה כי  2020ביוני,  17ביום  .8
בכפוף למגבלות שייקבעו על ידי משרד התחבורה ומשרד הבריאות, וזאת למעט בקווים בהם החברה ממשיכה בקידום 

 שירותי התחבורה הציבורית ברכבות הנוסעים, בכפוף לאמור לעיל.חודשה פעילות  2020ביוני,  22ביום  פרויקט החשמול.
  

ממשיכה לעמוד בקשר רציף עם נציגי משרד התחבורה לאורך כל התקופה האמורה, החברה הייתה בקשר רציף ועודנה 
ל ומשרד האוצר בגין השפעות התפשטות נגיף ה'קורונה' על החברה, בין היתר, במטרה לבחון את ההשפעות האמורות ע

  תוצאותיה העסקיות של החברה והיקפן, ככל שתהיינה. 
  

 האירוע היות או עצירתו או הקורונה נגיף התפשטות המשך כגון וגורמים החברה בשליטת אינו אשר באירוע מדובר כי
 עלולים בישראל הציבורית התחבורה עם בקשר הרגולטור של החלטות או רלוואנטיים גופים של החלטות, טווח ארוך

 .בהתאם החברה על להשפיע
  

 הנוסעים ברכבות הציבורית התחבורה שירותי הפעלת על'קורונה' ה נגיף של האפשריות ההשלכות בדבר החברה הערכות
 ובעולם בארץ הפרסומים על ומתבססים זה דיווח למועד נכון החברה של ואומדנים הערכות על, היתר בין, מבוססות

 ודאית אינה התממשותם ואשר, הנוסעים לציבור והן התחבורה לחברות הן, הרלוואנטיים הגופים והנחיות זה בנושא
  .החברה בשליטת ואינה

  

נכון לתאריך הדוח אין ביכולת החברה להעריך האם להתמשכות המשבר או להחרפתו תהיה השפעה מהותית, בטווח 
 כספיים בדוחות ששוקפו והאומדנים להערכות הקצר או הארוך, על פעילותה העסקית ועל תוצאותיה העסקיות מעבר

 .אלו
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 המאוחדים  ייםתמציתדוחות הכספיים הבאורים ל
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  (המשך) הדיווחלאחר תאריך  מהותיים אירועים - 9 באור

  

מסילת  לפרויקט 5מכרז לביצוע עבודות תשתית, מנהור וקירות תומכים בקטע מס'  החברה פרסמה 2020במאי,  25 ביום .9
 'המכרז'). –, (להלן 431

  חודשים. 42תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעמוד על  .מיליוני ש"חאומדן המכרז עומד על סכום של מאות   
  . 2020המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע לחודש יולי   
    ה על תחזיות והערכות החברה וכן מידע ונתונים המצויים בידי המבוססותהערכות החברה בדבר המועדים המצוינים לעיל   
  נכון למועד זה. הערכות אלו עשויות שלא התממש בפועל, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.  

  
אישר דירקטוריון החברה להאריך את התחייבותו שלא לדרוש את פירעון החוב של רכבת ישראל  2020, מאיב 3 ביום . 10

ממועד אישור הדוח  החלחודשים  12מטענים בע"מ (החברה הבת) כלפיה בשלושה חודשים נוספים, כך שתחול לתקופה של 
 חברת את להביא עלולה כאמור חובה פירעון דרישת עוד כל וזאת ,2020הרבעוני של החברה הבת לרבעון הראשון לשנת 

   .פירעון חדלות לכדי הבת
 

פרסם משרד התחבורה הסדר לפיצוי ו/או זיכוי נוסעים שרכשו כרטיסי נסיעה תקופתיים, אשר ניצולם  2020ביוני,  7ביום  . 11
, הפיצוי ). לפי ההסדר2020במרס,  25 המלא נמנע עקב השבתת שירות רכבות הנוסעים (לפי הוראת משרד התחבורה מיום

קו", ללא מעורבותם של מפעילי -ו/או הזיכוי יינתן ישירות על ידי משרד התחבורה באמצעות השירות למחזיקי "רב
 התחבורה הציבורית בכלל והחברה בפרט.

  
'הזוכות')  –) בע"מ ושל פז חברת נפט בע"מ (להלן 1988על זכייתן של דור אלון אנרגיה בישראל (פרסמה  2020ביוני,  14ביום  . 12

 36-חודשים עם אופציה להארכה ב 24במכרז לאספקת דלק לחברה. ההתקשרות עם כל אחת מהזוכות הינה לתקופה של 
 שנה.ל מליוני ש"ח 500-חודשים נוספים. עלות ההתקשרות עם שתי הזוכות ביחד הינה כ

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  "מבעישראל  רכבת
 

  מידע כספי ביניים נפרד 
  2020 ס,מרב 31 ליום

  
  (בלתי מבוקר)
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  רכבת ישראל בע"מ
  מצב הכספיהנתונים על 

  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  
  

  
  

 

  עמוד  

    
  2-4  מנהלים הצהרות

    
    

  5  המבקר חשבוןה הרוא של מיוחד דוח

    
    

    מידע כספי ביניים נפרד (בלתי מבוקר):
    
    

  6-7  נתונים על המצב הכספי

    
   

  8  נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

    
    

  9-10  נתונים על תזרימי המזומנים
    
    

  11-19  מידע נוסף
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  רכבת ישראל בע"מ    
 2020למרס  31הביניים הנפרד ליום  נתונים נוספים למידע הכספי

  
  
  
  
  

  "מבע ישראל רכבת
 
  

  מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים  הצהרת
 2005 -"ו התשסלהבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)  שניתנו

  
  * דירקטורהצהרת 

  
  
  

  כי: ר, מצהיאלי כהןאני, 
  
 1970 –ומיידים), התש''ל  תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ד' בפרק 38ובתקנה  הרבעוני כהגדרתו הדוח את בחנתי  .1

  (להלן: "הדוחות"). 2020 סבמר 31ביום  שהסתיימו החודשים שלושת"החברה"), ל -של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן 
  
 מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כוללים אינם הדוחות, הדוחות את שבחנתי ולאחר לידיעתי בהתאם  .2

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

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

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

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

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

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

  הערכתנו העדכנית ביותר:
  

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

תפקיד משמעותי  בעליכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים   .ב
 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

  
  

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

      

 אלי כהן                                                                       2020 ,יוניב 29 :תאריך
  *דירקטור                                                                                                                                             

  
  
  
כדירקטור בחברה, לחתום על הצהרה זו במקום יו"ר  ןהמכה אלי כהןמר , הסמיך דירקטוריון החברה את 2020 ,יוניב 29 ביום *

  .החברה, אשר טרם מונה דירקטוריון
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  מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים  הצהרת
 2005 -"ו התשסלהבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)  שניתנו

  
  כללי מנהל הצהרת

  
  

  :כי מצהיר, מיכאל מייקסנר, אני
  
 1970 – ומיידים), התש''ל תקופתיים ערך (דוחות ניירות לתקנות ד' בפרק 38ובתקנה  הרבעוני כהגדרתו הדוח את בחנתי  .1

  (להלן: "הדוחות"). 2020 סבמר 31ביום  שהסתיימו החודשים שלושת"החברה"), ל -של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן 
  
 מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כוללים אינם הדוחות, הדוחות את שבחנתי ולאחר לידיעתי בהתאם  .2

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

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

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

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

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

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

  כנית ביותר:הערכתנו העד
  
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי   .א

 להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי. ,באופן סביר ,העלולים
תפקיד משמעותי  בעליכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים   .ב

 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
  
  

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

      

  מיכאל מייקסנר    2020 ,יוניב 29 :תאריך

 מנכ"ל    
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  רכבת ישראל בע"מ
 2020למרס  31נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום 

  
  
  
  

  "מבע ישראל רכבת
 
  

  מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים  הצהרת
 2005 - "והתשסלהבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון)  שניתנו

  
  וכלכלה כספים"ל סמנכ  הצהרת

  
  

  :כי מצהיר מרדכי ווטרו ,אני
  
 1970 –ומיידים), התש''ל  תקופתיים דוחותערך ( ניירות לתקנות ד' בפרק 38ובתקנה  הרבעוני כהגדרתו הדוח את בחנתי  .1

  (להלן: "הדוחות"). 2019 ,מרסב 31ביום  שהסתיימו החודשים שלושת"החברה"), ל -של חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן 
  
 מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כוללים אינם הדוחות, הדוחות את שבחנתי ולאחר לידיעתי בהתאם  .2

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

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

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

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

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

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

  הערכתנו העדכנית ביותר:
  
דיווח כספי את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על   .א

 להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי. ,באופן סביר ,העלולים
תפקיד משמעותי  בעליכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים   .ב

 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
  
  

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

      

  מרדכי ווטרו    2020 ,יוניב 29 :תאריך

   כלכלהו סמנכ"ל כספים    
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 לכבוד
של המניות בעלי  

מ"בע ישראל רכבת  
,1 יוספטל' רח  
 לוד

  
  ,.נ.ג.א

  הכספי הביניים הנפרד המידע לסקירתדוח מיוחד 
  1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38לפי תקנה 

  מבוא
  

 ולפי 1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל38הנפרד המובא לפי תקנה  הבינייםסקרנו את המידע הכספי 

חודשים  שלושהולתקופה של  2020במרץ  31ליום "החברה")  -(להלן  ישראל בע"מ רכבתהוראות רשות החברות הממשלתיות של 

להביע  היא החברה. אחריותנו של וההנהלה הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון הביניים. המידע הכספי תאריך באותו שהסתיימה

 סקירתנו. על בהתבסס זוהמידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים  על מסקנה
  

  היקף הסקירה
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  2410בהתאם לתקן סקירה (ישראל) ערכנו את סקירתנו 

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

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

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

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

  מסקנה
  

הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות  הבינייםבהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

 החברות רשות והוראות, 1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  .הממשלתיות
  

  מסוימים עניינים הדגש
  

 הנהלת והערכת החברה של הכספי מצבה בדבר' ב1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל,  אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

 פעילותה את ולממן בהתחייבויותיה לעמוד מנת על הנדרש ובעיתוי בהיקף מספקים מקורות יהיו לחברה כי החברה ודירקטוריון

 החברה פעילות על הקורונה נגיף השלכות בדבר זה בביאור לאמור הלב תשומת את מפנים אנו, כן כמו. לעין הנראה בעתיד השוטפת

  .הקורונה משבר תקופת בגין שוטפת סובסידיה לתקבולי בנוגע המדינה נציגי  לבין החברה הנהלת בין המתקיימים ולמגעים

  
  בריטמן אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network 

  
  2020, ביוני 29תל אביב, 
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  רכבת ישראל בע"מ
  על המצב הכספי נתונים

 
 

 
  דצמברב 31 ליום  מרסב 31ליום   מרסב 31 ליום   
   2020 2019  2019 
  )מבוקר(  )מבוקר (בלתי  )מבוקר(בלתי    

  "חש אלפי באור 
 

     
      שוטפים נכסים

     
  55,398  167,775  49,505  מזומנים ושווי מזומנים
 2,995 3,822 2,704 3 קצר לזמן השקעות

  161,993  25,199  134,510  3  בגין אג"ח קרן שמורה
  281,306  236,339  261,423   לקוחות
 845,493 1,258,854 721,039  4  ישראל ממשלת
  291,241  230,795  185,420  חובה ויתרות חייבים

 13,954 14,461 15,817   מלאי
     

  1,652,380  1,937,245  1,370,418    סה"כ נכסים שוטפים
      
        

     שוטפים לא נכסים
     

 38,256 36,114 28,683   ארוך לזמן חובה ויתרות חייבים
  -  132,062  -   בגין אג"חשמורה  קרן

 35,392 38,021 32,809 3  בנכסים פיננסיים השקעות מיועדות
 67,000 37,000 77,000    נדחים מיסים נכסי

   138,492 243,197 140,648 
         

         קבוע רכוש
      

  21,469,628  20,531,610  21,398,262   רכוש קבוע מופעל, נטו 
 6,371,044 6,369,080 6,864,288   רכוש קבוע בהקמה 

          
 27,840,672 26,900,690 28,262,550   סה"כ רכוש קבוע, נטו 

         
  292,821 289,260 292,670   נטו, מוחשיים בלתי נכסים

        
 28,274,141 27,433,147 28,693,712   סה"כ נכסים לא שוטפים

      
 29,926,521 29,370,392 30,064,130   סה"כ נכסים 

  
  
  

  .נפרד ביניים הכספי המידעמהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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  רכבת ישראל בע"מ

  2020למרס  31נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום 

 

 
 

  דצמברב 31 ליום  מרסב 31 ליום  מרסב 31 ליום   
   2020 2019  2019 
  )מבוקר(  )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי    
  "חש אלפי   באור  

 

         שוטפות התחייבויות
         

 902,897  1,019,224  679,569    שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
  205,060    215,850    207,834    זכות ויתרות זכאים

  86,330    163,716    163,254   4  ישראל ממשלת
 255,574  329,736  277,479    התחייבויות תלויות

 249,196  247,608  124,396    התחייבות בגין אג"ח לזמן קצר
 18,168  19,290  17,641    התחייבות לחכירהבגין  חלויות שוטפות

   
     

 
 1,717,225  1,995,424  1,470,173   שוטפות התחייבויותסה"כ 

        
         שוטפות לא התחייבויות

       
 

       
 

 -  125,561  -     התחייבות בגין אג"ח לזמן ארוך
  59,846    44,980    68,208     ת הבתועודף התחייבויות על נכסים של חבר

  142,246    128,735    121,528     לעובדים הטבות
 27,182,403  26,273,130  27,549,001  4  ממשלתיים מענקים בגין נדחית הכנסה

 25,624  33,740  23,316    התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך
       

 
 27,410,119  26,606,146  27,762,053   זמן ארוךל התחייבויותסה"כ 

         
          עצמי הון

       
 

 3,000,000  3,000,000  3,000,000    מניות  הון
 174,720  174,720  174,720    הון קרן

  )2,375,543(    )2,405,898(    )2,342,816(     הפסד יתרת
       

 
    831,904  768,822  799,177 
        

 29,926,521 29,370,392 30,064,130   והון עצמי התחייבויותסה"כ 
  
  

  .נפרד ביניים הכספי מהמידעהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  הבאורים

  
  
  

 2020, ביוני 29      
 מרדכי ווטרו

   כלכלהו סמנכ"ל כספים
 
 
 
 

 מיכאל מייקסנר 
  מנכ"ל

 אלי כהן
  דירקטור *

תאריך אישור הדוחות 
 הכספיים

 

  

  
  
  
  

  
 

   כדירקטור בחברה, לחתום על הצהרה זו במקום  ןהמכה כהןאלי מר  החברה את , הסמיך דירקטוריון2020 ביוני 29 ביום*
  .יו"ר דירקטוריון החברה, אשר טרם מונה  
  
  

  רכבת ישראל בע"מ
  על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר נתונים 
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 חודשים שלושה של לתקופה   
  ביום שהסתיימה

  מרסב 31 

 לשנה  
 שהסתיימה

  בדצמבר 31 ביום

    2020   2019    2019 

  )מבוקר(    )מבוקר(בלתי     )מבוקר(בלתי     
"חש אלפי     

 

        

  2,251,791    544,085    529,452     ממכירות ושירותים  הכנסות
        

 2,126,147  509,824  525,075    ושירותים ממכירות ההכנסות עלות

         
 125,644   34,261  4,377    גולמי  רווח

        
 5,848  1,596  1,108   ושיווק מכירה הוצאות
 155,268   40,088  39,864    וכלליות הנהלה הוצאות
  )70,455(  )23,421(  )49,258(    אחרות, נטו הכנסות
  27,329   12,407   8,366    , נטו ממסבנותת וחבר הפסדי

        
  7,654    3,591    4,297     פעולירווח ת

        
  18,581    6,935    3,559     מימון הכנסות
 6,603  1,974  5,988    מימון הוצאות

        
  19,632   8,552   1,868    לפני מסים על הכנסהרווח 

            
  31,000   1,000   10,000    מיסים נדחיםהכנסות 

            
 50,632  9,552  11,868     רווח נקי

          
          :אחר כולל )הפסדרווח (

אקטוארי בגין תוכניות להטבה רווח (הפסד) 
   מוגדרת

 
20,859 

 
)4,173( 

 
)14,898( 

        
            

 35,734  5,379  32,727   כוללרווח "כ סה
            

    
  .נפרד  ביניים הכספי המידעמאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ב  
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 "מבע ישראל כבתר

  המזומנים תזרימי על נתונים

  

  

  שלושה של לתקופה 
  החודשים שהסתיימ

 מרסב 31 ביום

 לשנה 
  השהסתיימ

 דצמברב 31 ביום
   2020 2019  2019 
 )מבוקר(    )מבוקר בלתי(   )מבוקר בלתי(   
 אלפי ש"ח   

 

           
        שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

       
 50,632  9,552  11,868    נקירווח 

        
        
  

 מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות
  שוטפת

 

 

   

 
       

       :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
       

  )31,000(   )1,000(   )10,000(    מסים נדחיםהכנסות  
 50,969  12,373  13,078     נטו, והפחתות פחת 

 )68,000(  )23,000(  )49,000(   השבת ערך
 )2,423(  -  -    קבוע רכוש ממימוש רווח

   דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים שערוך
 )1,871(   )727(   1,891    נטו, הפסד או רווח

  27,287   12,421     8,366      חלק החברה בהפסדי חברות בנות 
  989   *257     205    מימון בגין חכירההוצאות  

   )35,460(    324    )24,049(  
        

        :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 )75,327(  )30,362(  19,883  בלקוחות) עלייהירידה (
 )57,633(  )2,468(  )20,223(   ישראל ממשלת בחוב עלייה

  (כולל יתרות חובה  חובה ויתרות בחייבים ירידה (עלייה)
  לזמן ארוך)

  
)35,400(  )27,707(  7,674 

 )294(  )801(  )1,863(    במלאיעלייה 
 3,875  1,089  141    נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבותעלייה 
 58,961  14,004  )37,830(    שירותים ולנותני לספקים בהתחייבויות (ירידה) עלייה
 11,543  16,161  2,896    והפרשות זכות יתרות, בזכאים עלייה

    )72,396(    )30,084(    )51,201(  
         
         
  

 שוטפתה ששימשו לפעילות נטו מזומנים
 

)95,988(  )20,208(  )24,618( 
  
  .סיווג מחדש *
  
  

  .נפרד  ביניים הכספי המידעמהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  רכבת ישראל בע"מ            
  2020למרס  31נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום 

10 
 

  
"מבע ישראל רכבת  

  המזומנים תזרימי על נתונים

  
  

 

  
  

  * סיווג מחדש.
  
  

 
  
  

  .נפרד ביניים הכספי המידעמהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
   

  
  
  
  

  

  שלושה של לתקופה 
  החודשים שהסתיימ

  סבמר 31 ביום

  
 

 לשנה
  השהסתיימ

 דצמברב 31 ביום
   2020 2019  2019 
 )מבוקר(    )מבוקר בלתי(   )מבוקר בלתי(   
 "חש אלפי   

         
         השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

         
 )2,632,875( )687,404( )817,358(        קבוע רכוש רכישת

 )22,667( )4,675( )4,975(   מוחשיים בלתי נכסים רכישת

 )12,242( 9,267 22,733   "ממע בגיןחייבים /בזכאים  שינוי
  2,625,995  582,858  683,276   ישראל מממשלת השקעה מענקי בגין תקבולים

 2,658 104 -   קבוע רכושממימוש  תמורה
 בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ממימוש תמורה

 5,858 *1,193 25,907   נטו, הפסד או רווח דרך הוגן

  21,557  *101,795  133,884   נטו, בנקאיים בתאגידים פקדונות גביית
      

) ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות מזומנים נטו
 43,467   השקעה

  
3,138 )11,716( 

     
    

     מימון מפעילות מזומנים תזרימי
      

  248,919  124,308  99,357    קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון קרן אג"ח
  )248,919(  )124,308(  )124,357(    רעון קרן אג"חפ

  3,610  1,658  1,033    קבלת מענק ממשלתי לכיסוי פרעון ריבית אג"ח
  )4,247(  )2,422(  )1,215(    ששולמה ריבית
  77,000  77,000  77,000                                      נטו, ישראל ממשלת קצר לזמן הלוואה קבלת
 )77,463(  -     -                                           הלוואה לזמן קצר ממשלת ישראל, נטו פרעון

 )989(  )* 257(    )205(   בגין חכירה ריבית ששולמה
  )19,704(   )*4,659(      )4,985(   פרעון התחייבות בגין חכירה

     
  

  
מפעילות (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו 

  )21,793(  71,320  46,628   מימון
      

  )58,127(  54,250  )5,893(   מזומנים ושווי במזומנים (ירידה) עלייה
      

 113,525 113,525 55,398  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת
  

 

  

 
 55,398 167,775 49,505  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת
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  כללי - 1 באור

    

  המדווחת הישות    
 מסחר מתחמי של השכרההובלת מטענים ברכבת ו, נוסעים בהסעת עוסקת"מ (להלן "החברה") בע ישראל רכבת חברת  .א

 פעילותה מימון לצורך ישראל בממשלת ומתמשך שוטף באופן נתמכת החברה. לפעילותה הנדרשות התשתיות את ומקימה
"ההסכם  להלן( ישראל רכבת והפעלת לפיתוח מסגרת הסכם נחתם ,2014 ביוני 17 ביום .שלה הפיתוח ופעילות השוטפת

) 1.3)(1(ג)( 20באור  ראה ההסכם עיקרי בדבר פרטיםל .2020בדצבר,  31ועד ליום  2013בינואר,  1 יוםבתוקף מ ")החדש
 המאוחדים. השנתיים הכספייםלדוחות 

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

 לחוזרי והנחיות רשות החברות הממשלתיות.
  

 החברה של הכספי המצב  .ב
, 2019 בדצמבר 31 וליום 2020, מרסב 31מיליוני ש"ח ליום  65-מיליוני ש"ח וכ 100-לחברה גרעון בהון החוזר, בסכום של כ

ולשנה  2020 מרסב 31חודשים שהסתיימו ביום  לשלושהמפעילות שוטפת  שליליחברה תזרים מזומנים ל; בהתאמה
 ש"ח בהתאמה.מיליוני  25-ו"ח שמיליוני  96-סך של כב 2019בדצמבר  31ם שהסתיימה ביו

  

 31ביום  לתקופה שהסתיימה) ירידת ערך נכסיםמביטול (בעיקר  נטו, תפעולי לפני הכנסות אחרות הפסדכמו כן, לחברה 
לשנה לפני הכנסות אחרות, נטו (בעיקר מביטול ירידת ערך נכסים) תפעולי  הפסדמיליוני ש"ח, ו 45 -בסך של כ 2020במרס, 

  מיליוני ש"ח. 63 -בסך של כ 2019 ,בדצמבר 31שנסתיימה ביום 
  

  

, החלה הנהלת החברה בתכנון ובביצוע של פעולות אשר מטרתן לשפר את תוצאות פעילות החברה ומצבה 2019 שנת במהלך
הכספי. בכלל זה יצוין כי, בתקופת הדיווח ולאחריה ממשיכה הנהלת החברה בביצוע צעדי חסכון בעיקר בתקורות החברה, 

 ביאור גםוההפעלה הנוכחי מול מדינת ישראל (ראה  של הסכם הפיתוחהשירות לנוסעים, פעולות לתיקון פעולות לשיפור 
), ופעולות בקשר עם הסכם פיתוח והפעלה חדש מול מדינת ישראל המאוחדים השנתיים הכספיים) לדוחות 1.2)(1(א)( 26

  . 2021שיחול החל משנת 
  

גובה הסובסידיה השנתית , אישר דירקטוריון החברה תוספת להסכם ההפעלה והפיתוח בנוגע ל2019במאי,  15כמו כן, ביום 
, שאלה עיקריה: ביטול שחיקת מחולל דמי הסובסידיה לטון/ק"מ בשנים 2019-2020של פעילות הובלת מטענים לשנים 

 TEU-ותמריץ להובלת מכולות: תעריף ל 2018; בונוסים על גידול בהיקף הובלת מטענים בהשוואה לשנת 2020-ו 2019
  ציגי הממשלה כמתחייב מהסכם ההפעלה והפיתוח.מכולה. התיקון האמור אושר על ידי נ

  
לגבי החלטת הדירקטוריון בדבר המלצתו לרשות החברות לפעול מול ממשלת ישראל לסיום פעילות חברת הבת ראה באור 

  השנתיים המאוחדים. הכספיים) בדוחות 18(ג)(20
  

ות והפיתוח, במסגרת תוספת זו ניתנו תוספות רטרואקטיבי הההפעללהסכם  שלישית נחתמה תוספת 2020במאי  27 ביום
מיליוני ש"ח. התוספת כוללת בין היתר שיפוי בגין עלויות  90 -בהיקף כולל בסך של כ 2020ועד וכולל שנת  2018משנת 

אישור הפעלת תחנת יצחק נבון, הפעלת טרמינלים חדשים בתחנות קיימות ושיפוי בגין הארכת מערכי רכבת. נכון למועד 
 .2020הדוח החברה קיבלה את הסכומים שאושרו רטרואקטיבית עד וכולל הרבעון הראשון 

        
  . משבר הקורונהביחס לתקופת בגובה ההוצאות כון למועד אישור הדוח החברה מנהלת מגעים לקבלת שיפוי נ

     
הקרן של  יתרת, פירעון המאוחדים השנתיים הכספיים)(יג) לדוחות 1.3)(1(ג)(20כמו כן יצוין כי בהמשך לאמור בבאור 

, ראה מפעילות שוטפתהחברה המזומנים של שמורה בגין אג"ח ולא מתזרים הקרן האגרות החוב עתיד להתבצע מכספי 
  ) לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.3(8ביאור 

  
  

 נגיף הקורונה השלכות         
  

ברחבי העולם, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים  2020התפשטות נגיף הקורונה בתחילת שנת  בעקבות
בעולם וגם בישראל. התפשטות הנגיף והפעולות בהן נוקטות מדינות רבות בעולם ובכללן ישראל למניעת התפשטות הנגיף 

לות תנועה ותעסוקה. במסגרת המגבלות נאלצה החברה כאמור, גרמו בין היתר לירידה בהיקף התחבורה העולמית, למגב
במרס  26 -ובהרכבות  תנועתהחלו הגבלות בהם ירדה הדרגתית  2020 ,מרסב 11יום החל מ .הרכבותלהפסיק את תנועת 

) לדוח הכספי התמציתי 2(8(ראה גם ביאור  לנוסעים בהוראת משרד התחבורה הופסקה לחלוטין תנועת הרכבות 2020
פעילות שירותי התחבורה הציבורית ברכבות  חודשה 2020ביוני,  22פרסמה החברה כי ביום  2020ביוני,  17יום . בהמאוחד)

הנוסעים, בכפוף למגבלות שייקבעו על ידי משרד התחבורה ומשרד הבריאות, וזאת למעט בקווים בהם החברה ממשיכה 
 אשר, מצומצמת במתכונתום החלה החברה לעבוד בעקבות מגבלות התנועה והכרזת מצב החירבקידום פרויקט החשמול. 

 חלק מהעובדים לחופשה על חשבון ימי החופשה.  הוצאת כללה
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  (המשך) כללי – 1 באור

  
  המצב הכספי של החברה (המשך)   .ב
  

  :(המשך) הקורונה נגיף השלכות     
  

   תקופת הדוח, בעקבות התפשטות הנגיף והפסקת תנועת הרכבות, חלה ירידה בפעילות החברה מהסעת נוסעים במהלך
  , על אף היותה של החברה חברה ממשלתית הנתמכת במענקים ממשלתיים בהתאם להסכם ההפעלהביחס לתחזית

  נכון למועד  ון משבר כלל עולמי,והפיתוח, אין התייחסות בהסכם ההפעלה והפיתוח למקרה בו תופסק תנועת הרכבות כג
  אישור הדוח החברה מנהלת מגעים לקבלת שיפוי בגובה ההוצאות ביחס לתקופת המשבר.

  
  .המשבר על רווחיות מגזר הנוסעים של הפגיעה את לצמצם עשויות המדינה מול אלו פעולות

  
  .2020ביוני,  21עד  2020במרס,  1התקופה מלקוחות עבור החברה החליטה כי היא לא תגבה את תשלומי השכירות  ,בנוסף
  ברווחיות מגזר הסחר בתקופה.  לירידהגרם מה ש

  
 קווים סגירת של עקיפה השפעה למעט. בתקופת הדוח המטענים מגזר על מהותית השפעה הייתה לא הקורונה למשבר
  . הפיתוח פעילות לטובת
על ידי  חלקית (אשר מקוזזות ירידה בהוצאות הדלק תקופת הדוח וכפועל יוצא של הפסקת תנועת הרכבות חלה במהלך

  הקטנת הכנסות מדמי ההפעלה בהתאם להסכם ההפעלה והפיתוח) .
  ירידה מתונה בהוצאות הקשורות לתפעול התחנות.  חלה, בנוסף

 חלק מהעובדים לחופשה בתשלום בהתאם לצורך וצאתה בשלהמשבר לא חל שינוי מהותי בהוצאות השכר  למרות, כןכמו 
   . )לדוח כספי תמציתי המאוחד )3( 9(ראה גם ביאור והכל בהתאם להסכמים הקיבוציים שנחתמו בתקופת הדוח ולאחריה 

  

  והאצת העבודות בפעילות הפיתוח.  מצאה בתקופת המשבר הזדמנות לביצוע עבודות אחזקה, שיקום התשתיות החברה
  .עולות התחזוקה בצורה משמעותיתהאיצה את פ החברהולאחריה תקופת הדוח  במהלךלכך,  בהתאם

  
 האצה חלה מכך כתוצאה, הפיתוח בפעילות עבודות האצת לטובת ממשלתיים מענקים התקבלו הדוח תקופת במהלך

 במקום 2020 בשנת כבר הרצליה לתחנת יגיעם -לי המהיר שהקו כך החשמול בפרויקט היתר בין, בפרויקטים משמעותית
 בסגירות הצורך את מקטינה החברה ,ולאחריה הדוח בתקופת שבוצעו התשתיות שיקום עבודות במסגרת וכן. 2021 בשנת

 בפעילות העבודות והרחבת לביצוע קצר זמן תוך החברה היערכות. העתידיות בתקופות עבודות לאותן ביחס המסילה
  .בתשלום לחופשה הוצאתם ללא המשבר בתקופת עובדים מאות של עבודתם את להמשיך לחברה אפשרה הפיתוח

  
מדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה, וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עשויים להשפיע על והיות 

הערכות החברה, החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף ובוחנת באופן רציף את ההשלכות על תוצאותיה העסקיות בטווח 
 .הבינוני והארוך

  

למרות שאין לחברה בשלב זה אינדיקציות להשלכות אירוע הקורונה מעבר לאמור לעיל, בטווח הבינוני והארוך כאמור, 
  :להיות השלכות נוספות על פעילות החברה ובכלל זה עשויות

  
 לניצול גרמה הדוח תקופת לאחר שעיקרה המשבר בתקופת בתשלום לחופשה מהעובדים חלק להוצאת הצורך .1

ראה גם . 2020 השני ברבעון שתתבטא לחופשה בהפרשה חדה לירידה גם וכך העובדים של החופשה בימי משמעותי
 בדוח הכספי התמציתי המאוחד. )3( 9ביאור 

ירידה משמעותית בהוצאות הדלק אשר תקבל ביטוי במסגרת השיפוי שיסוכם מול המדינה במסגרת המגעים  .2
  המתקיימים כאמור לעיל.

 מהמדינה השיפוי לקבלת עד עיתוי והפרשי נוסעים מהסעת מלקוחות גבייה אי עקב החוזר בהון מתמשכת פגיעה .3
  .לעיל כאמור

 .נוספיםעבודות פיתוח והקדמת פרויקטים  האצת .4
טענים עקב הסגירות במסגרת האצת גיעה בהיקף הפעילות הן של מגזר המבתקופות לאחר תאריך המאזן צפויה פ .5

ביוני,  22והחזרה לפעילות החל מיום  ל מגזר הנוסעים עקב הפסקת תנועת הרכבותעבודות הפיתוח כאמור לעיל, והן ש
נכון למועד אישור הדוח החברה פועלת לצמצם באופן משמעותי פגיעה זו על רווחיות  .תחת המגבלות הרלנבטיות 2020

  החברה במסגרת המגעים המתנהלים מול נציגי המדינה לקבלת שיפוי ביחס לתקופת המשבר.
  .הנייד הציוד של הזמינות רמת והעלאת נוספות אחזקה עבודות ביצוע .6
  .ושינויים בריבית ההיוון אקטואריות השפעות בשל לעובדים הטבות על השפעה .7

  

ופועלים ליישום ההחלטות המתקבלות  הממשלה משרדי מולחברה משתתפים בהערכות מצב בנוסף לאמור לעיל, נציגי ה
ת ריכוז מידע והעברת הנחיות פנימיות לעובדי החברה, ריכוז נתונים לגבי עובדי בהן. הוקם צוות ייעודי בחברה לטוב

החברה הגדירה את כוח האדם הנדרש . החברה הנמצאים בבידוד ושמירת קשר רצוף עם גורמי הבריאות ברמה הלאומית
רה בהגבלות משרד לה להמשך רציפות תפקודית ופועלת על מנת לאפשר לעובדים אלו להגיע לעבודתם גם במצב של החמ

  הבריאות או סגר ולחילופין, לבצע את עבודתם בחיבור מרחוק. 
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  (המשך) כללי – 1 באור  
  

  המצב הכספי של החברה (המשך)   ב.
  

  השלכות נגיף הקורונה (המשך):      
  

ברכבות על הפעלת שירותי התחבורה הציבורית נגיף ה'קורונה'  האפשריות של שלכותההערכות החברה בדבר ה
, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד דיווח זה ומתבססים על הפרסומים בארץ מבוססות הנוסעים

ובעולם בנושא זה והנחיות הגופים הרלוואנטיים, הן לחברות התחבורה והן לציבור הנוסעים, ואשר התממשותם אינה 
ביכולת החברה להעריך האם להתמשכות המשבר או להחרפתו נכון לתאריך הדוח אין  ודאית ואינה בשליטת החברה.

 להערכות תהיה השפעה מהותית, בטווח הקצר או הארוך, על פעילותה העסקית ועל תוצאותיה העסקיות מעבר
 .אלו כספיים בדוחות ששוקפו והאומדנים

  
 נגיף התפשטות להשלכות באשרהכספי התמציתי המאוחד  לדוח 2-8 סעיפים 9 ביאור וכן 2 סעיף 8ביאור  ראה, כן כמו

  "קורונה".ה
  

החברה חברה ממשלתית המפעילה תשתית לאומית הנתמכת באופן שוטף ומתמשך  ה שלבנוסף, יצוין כי לאור היות
בממשלת ישראל לצורך מימון פעילותה השוטפת ופעילות הפיתוח שלה כאמור בסעיף א' לעיל, ולאור הפעולות 

הלת החברה כמוזכר לעיל, להערכת הנהלת ודירקטוריון החברה יהיו מקורות המתוכננות והמבוצעות על ידי הנ
  מספקים בהיקף ובעיתוי הנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה ולממן את פעילותה השוטפת בעתיד הנראה לעין.

  
  

   החשבונאית המדיניות עיקרי – 2 באור
  
  הכספיים הדוחות לעריכת בסיס  .א
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה   
  .1970-התש"ל

  
 שהסתיימה ולשנה 2019 בדצמבר 31 ליום החברה למידע הכספי הנפרד של בהקשר במידע כספי ביניים נפרד זה לעיין יש

 .אליהם נלוו אשר ולנתונים הנוספים, תאריך באותו
  

  .2020 ,יוניב 29 ביום החברה דירקטוריון ידי על לפרסום אושר נפרד ביניים הכספי המידע  
  

הכספיים השנתיים  , הינה המדיניות שיושמה בדוחותזהנפרד  ביניים הכספי מידעבהמדיניות החשבונאית של החברה 
  .")השנתיים "הדוחות -המאוחדים (להלן 

  
  
 בינייםמסים על ההכנסה בדוחות   .ב

  
לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות  הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה

  .המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון
  

האפקטיבי השנתי הממוצע. הוצאות (הכנסות) מסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור מס ההכנסה 
לצורך חישוב שיעור מס ההכנסה האפקטיבי, מופחתים הפסדים לצורכי מס אשר לא הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים, 

 הצפויים להפחית את חבות המס בשנת הדיווח.
  

  

  דעת ושיקול באומדנים שימוש  .ג
  

אומדנים  ,הערכותב, דעת בשיקול שתמשלה החברה ת, נדרשת הנהלIFRS -ל בהתאםנפרד  ביניים הכספי מידע בעריכת
 יובהרהתחייבויות, הכנסות והוצאות. ווהנחות, אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים 

  .אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות
  

הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות  שיקול  
  .השנתייםבאי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות  הכרוכות
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  החשבונאית המדיניות עיקרי – 2 באור

  
  

 תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו  .ד
  

 )שוטפות כלא או כשוטפות התחייבויות סיווג דבר" (בכספיים דוחות הצגת" IAS 1תיקון 
  

  התיקון מבהיר את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בדוח על המצב הכספי כדלקמן:

הזכות לדחות לתקן שמדגישה שעל מנת שניתן יהיה לסווג התחייבות כלא שוטפת,  73 -ו 69נוספה הבהרה לסעיפים  •
 את הסילוק צריכה להתקיים לתום תקופת הדיווח.

לתקן ונוספה פסקה חדשה שמבהירה שאם הזכות לדחיית הסילוק מותנית  69המילים "בלתי מותנית" הוסרו מסעיף  •
בעמידה באמות מידה פיננסיות, הזכות קיימת אם הישות עומדת באמות המידה שנקבעו לתום תקופת הדיווח, גם אם 

 העמידה באמות המידה נעשית על ידי המלווה במועד מאוחר יותר. בחינת

כי בחינת סיווג ההתחייבות כלא שוטפת תבוצע בהתייחס לזכות שיש לישות ולא בהתאם לצפי שלה האם הובהר  •
 תממש זכות זו.

מתייחס נוספה הגדרה למונח "סילוק". בהתאם להגדרה, "לצורך סיווג התחייבות כשוטפת או כלא שוטפת, סילוק  •
) ההתחייבות". העברה יכולה להיות מזומן, סחורות extinguishmentלהעברה לצד שכנגד שתוצאתה מחיקת (

אם לפי תנאי ההתחייבות, לצד שכנגד יש  כיזה, הובהר  בהקשרושירותים או מכשירים הוניים של הישות עצמה. 
שפיע על סיווג ההתחייבות כשוטפת או כלא אופציה לדרוש סילוק במכשירים ההוניים של הישות, תנאי זה אינו מ

 "מכשירים פיננסיים: הצגה". IAS 32-שוטפת אם האופציה מסווגת כרכיב הוני נפרד בהתאם ל
  
  

  .או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי 2022בינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום למפרע התיקון ייושם 
  

  " תלויות ונכסים תלויים הפרשות, התחייבויות" IAS 37 -תיקון ל 
  

על פי התיקון, בבחינה האם חוזה הינו מכביד, העלויות לקיום חוזה אותן יש לקחת בחשבון הן עלויות המתייחסות 
  במישרין לחוזה, הכוללות את העלויות הבאות:

 עלויות תוספתיות; וכן •

רכוש קבוע המשמש למילוי  הקצאה של עלויות אחרות הקשורות במישרין לקיום חוזה (כגון הוצאות פחת של •
 חוזה זה וחוזים נוספים אחרים).

 
, עבור חוזים אשר הישות טרם סיימה את מחויבויותיה 2022בינואר  1התיקון ייושם באופן רטרואקטיבי החל מיום 

בגינם. יישום מוקדם אפשרי. בעת יישום התיקון, הישות לא תציג מחדש מספרי השוואה, אלא תתאים את יתרת 
  של התיקון. הפתיחה של העודפים במועד היישום לראשונה, בגובה ההשפעה המצטברת 

  
  החברה בוחנת את השלכות התקן על הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם.

  
  

  " רכוש קבוע" (בדבר תקבולים לפני שימוש מיועד) IAS 16תיקון לתקן 

 

לרכוש קבוע, יש לנכות מעלויות בדיקת תקינות  התיקון ביטל את הדרישה לפיה בחישוב עלויות שניתן לייחס במישרין
פעולות הנכס את התמורה נטו ממכירת פריטים כלשהם שיוצרו בתהליך (כגון דוגמיות שיוצרו בעת בדיקת הציוד). 
במקום זאת, תמורה זו תוכר ברווח והפסד בהתאם לתקנים הרלוונטים ועלות הפריטים שנמכרו תימדד בהתאם 

  "מלאי". IAS  2לדרישות המדידה של  
  

או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. התיקון  2022בינואר  1התיקון ייכנס לתוקף בתקופות הדיווח המתחילות ביום 
ייושם למפרע, לרבות תיקון מספרי השוואה, אך רק עבור פרטי רכוש קבוע אשר הובאו למיקום ולמצב הדרושים לכך 

פת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת במועד יישום התיקון שיוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה לאחר תקו
לראשונה. ההשפעה המצטברת של התיקון תתאים את יתרת הפתיחה של העודפים של תקופת הדיווח המוקדמת 

  ביותר המוצגת.
  

  החברה בוחנת את השלכות התקן על הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם.
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  מכשירים פיננסיים  - 3באור 

 

 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 

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

  

  :בלבד גילוי לצרכי הוגן בשווי שנמדדים פיננסיים מכשירים
  

  2020  ,סבמר 31ליום  

 ש"ח באלפי             
הערך 

  בספרים
שווי הוגן 

  1רמה 

  124,396     בגין אגרות חוב התחייבות  
  

124,216  
  
  
  

  2019  ,מרסב 31ליום  

 ש"ח באלפי             
הערך 

  בספרים
שווי הוגן 

  1רמה 

  373,169     בגין אגרות חוב התחייבות  
  

376,343  
  

 

  2019 בדצמבר, 31 ליום 

 ש"ח באלפי            
 הערך

  בספרים
  הוגן שווי
 1 רמה

  249,196     בגין אגרות חוב התחייבות  
  

250,511  
  
  

"דיווח -126, מפנה הדוח לטופס ת1970-), התש"לה' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים38בהתאם לסעיף 
 ,מרסב 31מצבת ההתחייבויות של החברה ליום על מצבת ההתחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון", ובו נתונים בדבר 

2020.  
  

  להלן מספר ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה:
  

  1134980רכבת ישראל אגח א' (אגח קונצרני לא צמוד), מספר  
  1134998רכבת ישראל אגח ב' (אגח קונצרני צמוד מדד), מספר  

  
  
  
 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 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים   : 3רמה 

  לצפייה).
  

  2020 ,מרסב 31
   

 1רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן            
 אלפי ש"ח       

      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:           
  2,704   קצר לזמן השקעות           
 61,315  שמורה קרן           

  30,731   בנכסים פיננסיים מיועדותהשקעות 

  94,750  
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  מכשירים פיננסיים - 3באור 

  
 (המשך) סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ב

  
  2019 ,מרסב 31

   
 1רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן            

 אלפי ש"ח       
      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:           
  3,822   קצר לזמן השקעות           
 149,011  שמורה קרן           

  37,202   השקעות מיועדות בנכסים פיננסים

  190,035  
    

  
  2019 ,בדצמבר 31

  

   
 1רמה   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן            

 אלפי ש"ח        
      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:           
  2,995   קצר לזמן השקעות           
 92,498  שמורה קרן           

  32,167   השקעות מיועדות בנכסים פיננסיים

  127,660  
  
  
  קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  - 4אור ב

      
ישראל וחברות ומוסדות בשליטתה מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה. החברה לא הציגה בדוחות הכספיים  מדינת

  עסקאות שבוצעו במהלך העסקים הרגיל עם בעל עניין בה, למעט עסקאות חריגות.   
    

 ישראל רכבתוהפיתוח בדבר סבסוד הפעילות השוטפת ופעילות הפיתוח של  הפעלה הסכם נחתם 2014, ביוני 17 ביום  .א
) לדוחות 1.3)(1(ג)( 20 ביאור ראה ").החדש) (להלן: "ההסכם 2015בפברואר  25(אשר חלק מסעיפיו תוקנו ביום 

  השנתיים.
  
  "מבע מטענים ישראל רכבת חברת עם סכםה

 
בע"מ (להלן: "חברת הבת"),  מטעניםנחתם הסכם בין החברה לבין חברת רכבת ישראל  2016, בספטמבר 1 ביום

שתכליתו להסדיר את העברת פעילות הובלת המטענים ברכבת ישראל לחברת הבת, לרבות הסבה לטובת חברת הבת 
של הסכמים בין החברה ובין צדדים שלישיים, למעט פעילות התפעול הכוללת הובלה של מטענים מסוגים שונים בנפח 

לות, הפכה חברת הבת ללקוח הבלעדי של רכבת ישראל בתחום הובלת ובכמויות כמפורט בהסכם. עם העברת הפעי
  המטענים באמצעות הרכבת. 

  מבהיר, כי הסובסידיה בגין הובלת מטענים במסגרת ההסכם החדש מוסבת לחברת הבת.  ההסכם
הפעילות והובלת המטענים, תשלם חברת הבת לרכבת ישראל סכום קבוע ובנוסף סכום משתנה בגין גידול  תמורת

  בהיקפי ההובלה בפועל בכל שנה כמפורט בהסכם. 
להסכם, התקשרויות חברת הבת עם צדדים שלישיים להובלת מטענים ברכבת ישראל ייעשו בהתאם למדיניות  בהתאם

  ברכבת ישראל. התפעולית והבטיחותית הנהוגה 
  

הבת רשאית לרכוש מרכבת ישראל שירותים להובלה, בתחומי הכספים, הפיתוח, ההנדסה, דוברות, מבקר, יעוץ  חברת
משפטי, כוח אדם, מזכירות חברה ומערכות מידע, בהתאם לתמורה המפורטת בהסכם. כמו כן רשאית חברת הבת לשכור 

  דים כפי שיחתמו בין הצדדים. שטחים תפעולים מרכבת ישראל בהתאם להסכמים נפר
פעילות המטענים, חברת הבת תפעל בשטח המסופים. רכבת ישראל תעמיד לחברת הבת שירותים במסופי  לטובת

  .הצדדים בין שיסוכם לתשלום בכפוףהמטענים, 
  .הבת לחברת ישראל רכבת בין בתיאום יעשו מיקומן וקביעת נוספות שלוחות הקמת לרבות הרכבת תשתיות פיתוח
אם נאמר אחרת בהסכם, כל ההכנסות וההוצאות הנובעות מן הפעילות המועברת מהיום הקובע ואילך יהיו של  למעט

  חברת הבת. 
, הבת לחברת ישראל רכבת"י ע שיאושר אשראי. ישראל רכבת של באישורה אלא אשראי תגייס ולא תיתן לא הבת חברת
  .החדש להסכם בהתאם ישראל ברכבת אשראי לקיחת על הקיימת המגבלה לעניין כאשראי בו יראו

  
 דעתם שיקול לפי ביטולו על להורות יכולים הממשלה נציגי. בתוקף החדש ההסכם עוד כל בתוקפו יעמוד ההסכם
 יפקע ההסכם של תוקפו) שתופרט וככל(אם  הבת חברת הפרטת בעת כי, נקבע עוד. מראש ימים 90 של בהודעה, הבלעדי

  .הממשלה נציגי ידי על יאושר נוסחו אשר חדש הסכם על לחתימה יפעלו והצדדים



  רכבת ישראל בע"מ            
  2020למרס  31נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד ליום 

17 
 

  
  (המשך) קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  - 4אור ב

     
  

 "מבע ישראל רכבת מתחמי פיתוח חברת עם הסכם     
 

מתחמי רכבת ישראל בע"מ (להלן: "חברת הבת"),  פיתוחנחתם הסכם בין החברה לבין חברת  2016 ,יוליב 31 ביום
. 31.12.2020 ליום ועד 1.1.2016 מיום שנים 5 של לתקופה בניהן ההתחשבנות ומודל היחסים מערכת הסדרתשתכליתו 

שירותי ניהול ופיתוח למתחמים המיועדים לשימושים מסחריים במתחמי  הבת ת, תרכוש רכבת ישראל מחברזו במסגרת
 הסחירות"זכויות ה ניהול על אחראית ותהיה, מנהלתיים שירותים ישראל מרכבת תרכוש בתה חברתהרכבת. 

 .ישראל רכבת תחליט עליהם במתחמים השכרתםאו /ו ושיווקם הנלווים השירותים ומעטפת" במקרקעין
  

    
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב
  

 
  יתרות עם מדינת ישראל כריבון  .1
  

      הרכב
  

 

  שלושה של לתקופה
  החודשים שהסתיימ

 ,מרסב 31 ביום

  לשנה 
 ביוםשהסתיימה 

 ,בדצמבר 31
   2020  2019  2019 
 (מבוקר)  )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(   
 "חש אלפי   

 

       :בחובה
        

       שוטפים נכסים
 271,364  216,199  291,587  ,(ג)(א),(ב) נטו, יםשוטפדמי הפעלה ממשלת ישראל בגין  

  574,129  1,042,655  429,452  )ה,()ד( בגין פעילות פיתוחישראל  ממשלת
       
  721,039  1,258,854  845,493        
        
        

       :בזכות
        

        שוטפות התחייבות

          
  -   77,386   76,924   קצר לזמן הלוואה

  86,330  86,330  86,330  "ממע החזר בגין
       
  163,254  163,716  86,330  

           

           שוטפות לא התחייבויות

         

  27,182,403   26,273,130   27,549,001   הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים (ב)
  

  
 

   הכנסות לקבל בגין דמי הפעלה אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.    )א(
 .תום תקופת הדיווחלא התקבל אישור מהמדינה לגבי יתרות החובה ויתרות הזכות    )ב(
  בדבר תוספת להסכם פיתוח והפעלת רכבת  2019לשנת המאוחדים ) לדוחות השנתיים 1.4)(1(ג)(20ראה גם ביאור     )ג(

  .2019 שנתשנחתמה במהלך  ישראל 
 ורלבנטי לתקופות ההשוואה בלבד. חלות שוטפת בגין אג"ח מוצגת בממשלת ישראל לזמן קצר   )ד(
 הדוח)  לתקופת השייכת ביצוע תקופת בגין תום תקופת הדוח אחרי להתקבל (שצפויים ממשלתיים מענקים בגין לקבל נכס     )ה(

   מוצג בממשלת ישראל לזמן קצר. 
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  (המשך) קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  - 4אור ב

   
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)  .ב 

  

  רכבת ישראל מטענים:עם  ותיתר  .2

  

       
 197,240     154,105   210,353  לקוחות

 )88,871(    )63,030(   )99,419(   התחייבות לספקים ולנותני שירותים
         
  110,934   91,075    108,369 

  

  פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ:עם  ותיתר   . 3
  ,בדצמבר   31 יוםל   ,מרסב 31 יוםל    
    2020  2019   2019  
  )מבוקר(    )מבוקר בלתי(   )מבוקר בלתי(    
  אלפי ש"ח    

 

       
 3,272   2,437   4,313  לקוחות

 )3,595(   )2,651(   )4,493(  התחייבות לספקים ולנותני שירותים 
       
  )180(   )214(   )323( 
 קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  .ג

 

 כריבון ישראל מדינת עם עסקאות .1
 

  

 

  שלושה של לתקופה
  החודשים שהסתיימ

 ,מרסב 31 ביום

   לשנה
 31 ביוםשהסתיימה 

 ,בדצמבר
   2020 2019 2019 
 )מבוקר( )מבוקר בלתי( )מבוקר בלתי(   
 "חש אלפי   

 

       
 1,454,457   348,554     371,116    פעולות שוטפותדמי הפעלה הכנסות מ

 1,047,576  253,953   272,390    הפחתת הכנסה נדחית בגין מענקים ממשלתיים 
  

 
 
  

    643,506    602,507  2,502,033  
          

  
  

  רכבת ישראל מטעניםעם  . עסקאות2

 

  שלושה של לתקופה  
  החודשים שהסתיימ

 ,מרסב 31 ביום

    
 שהסתיימה לשנה
  ,בדצמבר 31 ביום

   2020   2019   2019  

  )מבוקר(    )מבוקר בלתי(    )מבוקר בלתי(   

 "חש אלפי   
 

דמי הפעלה בגין חברת רכבת ישראל מטענים אשר 
  מועברים דרך החברה

  
32,669  

  
27,627  

  
129,586  

השתתפות  -עלות הכנסות ממכירות ושירותים
  א'4בהוצאות תפעול בהתאם למפורט בבאור 

  
)83,507(  

  
)80,202(  

  
)332,366(  

השתתפות בהוצאות תפעול  -הוצאות הנהלה וכלליות
  א'4בהתאם למפורט בבאור 

  
)234(  

  
)247(  

  
)1,004(  

       
  )51,072(   )52,822(   )203,784( 
  
  

  
  ,מרסב 31 יוםל 

 31ליום   
  ,בדצמבר

   2020   2019   2019  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)    )מבוקר בלתי(   
  "חש אלפי   
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  (המשך) קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  - 4אור ב
  

 (המשך) קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות  .ג
  

  פיתוח מתחמי רכבת ישראל עם  . עסקאות3
  
  שלושה של לתקופה    

  החודשים שהסתיימ
 ,מרסב 31 ביום

    
לשנה שהסתיימה 

  ,בדצמבר 31 יוםב
    2020  2019   2019  
  אלפי ש"ח    

 

       
 2,922   758  768 הכנסות מדמי שכירות ומסחר

 -עלות הכנסות ממכירות ושירותים
השתתפות בהוצאות תפעול בהתאם למפורט 

 )41(  )22(  א'4בבאור 

  

)145( 
השתתפות  -הוצאות הנהלה וכלליות

  )99(   )99(  א'4בהוצאות תפעול בהתאם למפורט בבאור 
  

)416(  
 )89(   -  -  הוצאות אחרות מהחברה

       
  647  618   2,272 
  
  

  ייצוגיות ותביעות תלויות התחייבויות  -5באור 
  

, לרבות בנוגע לתביעות ייצוגיות ובקשות לתובענות ייצוגיות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 3לפרטים ראה באור 
  .3.3קבלנים ראה כמפורט בסעיף  ולדרישות 3.1.7כמפורט בסעיף שאינן ניתנות להערכה 

  
  

  הדיווח תאריך לאחר אירועיםו הדיווח בתקופת אירועים -6באור 
  

  .תמציתיים המאוחדיםההכספיים בדוחות  9 -ו 8לפרטים ראה באורים 
  



  1 - ה

 

  מ"רכבת ישראל בע

  

  
  רכבת ישראל בע"מ

  
  וההנהלה הדירקטוריון של דוח

  הממשלתיות החברות תקנות לפי כספי דיווח על הפנימית הבקרה בדבר

 2007 -ח "כספי), התשס דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר נוספים (דוחות
  

(להלן: "החברה"), אחראים לקביעתה והתקיימותה ההנהלה, בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של רכבת ישראל בע"מ 
בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה  של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה.

של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות 
בשל המגבלות המובנות שלה, מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי  וק החברות הממשלתיות.מקובלים והוראות ח

  אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.
  

 שלה והאפקטיביות כספי דיווח על בחברה הפנימית הבקרה של והערכה בדיקהוההנהלה ביצעו  הדירקטוריון
 הדירקטוריון זו, הערכה על בהתבסס ".2013 "קוסו מודל המכונה בקרה במודל שנקבעו קריטריונים על בהתבסס

 2019 ,בדצמבר 31 ביום המסתיימת לשנה החברה של הכספי הדיווח על בחברה הפנימית הבקרה למסקנה, כי הגיע
  .אפקטיבית הינה

  
שינויים שהשפיעו באופן מהותי או העשויים להשפיע לא חלו  2020במרס  31בשלושת החודשים אשר נסתיימו ביום 

  באופן מהותי על הבקרה הפנימית על דיווח כספי בחברה.
  
  
  

 
 
  
  

  2020 ביוני, 29 :תאריך
  
  

                                                           
כדירקטור בחברה, לחתום על הצהרה זו  ןהמכה אלי כהן מר , הסמיך דירקטוריון החברה את2020 ביוני, 29 ביום 1

  .במקום יו"ר דירקטוריון החברה, אשר טרם מונה

  
          

  1 אלי כהן            
  דירקטור          

  מיכאל מייקסנר  
   כללי מנהל

  מרדכי ווטרו  
   וכלכלה כספים ל"סמנכ
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בחינתבנושא"(ח"הדו)"המסכםח"הדואתבפניכםלהציגשמחה"(EY)"מ"בע(ישראל)יאנגארנסט,2020,במרץ10מיוםהעבודהלנספחובהתאםלבקשתכם

חשבונאותתקן:התקינהוהנחיותמקצועיותלהנחיותבהתאםבוצעהעבודתנו.2020,במרץ31ליום,"(החברה"או"הרכבת)"מ"בעישראלרכבתנכסיערךירידת

."(36IAS)""נכסיםערךירידת"36בינלאומי

אתישלהנהלהוכיומדויקנכוןלידינושהועברהמידעכילנוהוצג."(ההנהלה"להלן)החברהמהנהלתשהתקבלמידעעלהתבססנו,עבודתנובביצועכייודגש
.זהמידעלנולהעבירהסמכות

בההשימושומגבלותהשוויהערכתמטרת

,והנהלתםיועציהםלרבות,בלבדלמכותביםמיועדזהדוח.אחרצורךלכלולאהרכבתנכסיערךירידתבחינתלצורךלהנחייתכםבהתאםנערכההשוויהערכת

,לצטטאו/ולהפיץואיןסודימידעבגדרהינםהעבודהתוצרי:הבאיםהתפוצההגבלתתנאיאתעליהםומקבליםבלבדלעילהאמורלצורךהמידעאתלקבלהנדרשים
אובמלואואחרשימושבולעשותאו\וכלשהו'גצדלכלאוציבורימסמךבכלל"הנהעבודהתוצרעםבקשרEYללהתייחסאוכלשהועבודהתוצר,בכתבאופהבעל

רשאייהיהלא,כלשהושלישיצד,לעילמהאמורלגרועמבלי.ההתקשרותבמכתבהמפורטיםלתנאיםבכפוףוהכלובכתבמראשלכךהסכמתנולקבלמבלי,בחלקו
.לעילהאמורמהפרתכתוצאהשיגרם,עקיףאוישיר,נזקלכלאחראיםנהיהולאאיננו.ובכתבמראשאישורנולקבלמבליעליולהסתמךאו,שימושכלבדוחלעשות

.בלבדאחריותועלזאתעושה,לעיללאמורבניגודח"הדועלשיסתמךמי

העבודההיקף

המזומניםמניבתהיחידהניתוח;לנושנמסרומידעתחזיות,כספייםנתונים,החברהפעילותעלרקעלגביהרכבתהנהלתעםראיונותעריכתכללעבודתנוהיקף

וההנחותהמידעעםיחד,ממצאינואתהמסכםח"הדווהכנתהשוויהערכתלביצועהמתאימותהמתודולוגיותבחינת,הרכבתשלהפיננסייםהנתוניםניתוח,שזוהתה
.השווילהערכתבסיסשהיווהעיקריות

אירועיםבגיןח"הדולעדכוןאחראייםלאואנו(אחרתצוייןאםאלא)ח"הדומועדלאחרשחלונסיבותאושאירעואירועיםכוללאינוח"הדו,עבודתנוביצועלצורך
.אלוונסיבות

גםהגורמת(הוירוס)הקורונהוירוסשלהחדשההעולמיתלהתפרצותהייחודיותהנסיבותבגללגבוההוודאותואיבשוקמשמעותיתתנודתיותישהאחרונהבתקופה

ממצבכתוצאהלנקוטהעשויהשהיאפעולהכלאו,התחזיותעלוירוסשלעתידיתהשפעהכל.החובאגרותוהשוואתדומותחברותשלהשוקבערכימהותיתלירידה
.ודאיתאינהמטבעהאינה,המתפתחהווירוסים

בהתקשרותהקשוריםלצדדיםאוהשוויהערכתלנושאבהקשראישיענייןבעליולאהשוויהערכתבנושאעקיףאוישירכספיענייןבעליאינםהתקשרותנוצוותחברי
הכלולים,מגביליםלתנאיםכפופהעבודתנו,כןכמו.שהוערכובשוויםאושניתנובהמלצותשהואאופןבשוםתלוייםאינםזהח"דובגיןהטרחהושכרהעסקתנו.זו

.לאימותםנהליםכלשבצענוללאהחברהמהנהלתשהתקבלמידעעלהתבססנוכינדגיש.'בנספחראהמגביליםלתנאים.ח"בדו

.זוהתקשרותלגבישאלותלכםשישככלאלינופנואנא,ענייןאושאלהבכל.שירותינואתלכםלספקההזדמנותעללכםמודיםאנו
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תקציר מנהלים

כללי

2020, במרץ31נכון ליוםח"מליוני ש

852סכום בר השבה  

803ערך פנקסני

49עליית ערך

. DCFשיטת , לפי גישת ההכנסות, הסכום בר ההשבה נאמד בהתאם לשווי הפעילות של החברה

:ההשבה נכון למועד הערכת השווי-להלן המלצותינו לגבי הסכום בר
כללי

הידועיםונתוניםמידעעלומתבססת2020,במרץ31ליוםבוצעההשוויהערכת

2017-2019לשניםכספייםנתוניםעלמסתמכתהשוויהערכת,כןכמו.זהלתאריך

הנהלתידיעלשהוכןהחברהמהנהלתהתקבלואשר2020לשנתפרופורמהודוח

.החברה

מתודולוגיה

ובהתאם,אחתמזומניםמניבתכיחידההחברהכללאתזיהתההחברההנהלת

מניבתליחידההמיוחסיםוההתחייבויותהנכסיםלכללמתייחסתהערךירידתבחינת

.מזומנים

לוהנוסעיםלמגזרהבסיסרווחהשתנה,2015מרץבחודשח"האגגיוסבעקבות

טרםמההכנסות2%בגובהמרווחהסובסידיההסכםבמסגרתהחברהזכאית

שלתקופהלמשךח"האגהנפקתלאחרמההכנסות4%בגובהלרווחח"האגהנפקת

.שניםחמש

3.4%של2025לשנתעדרווחיותשיעורישקףהבאההסכםכימעריכההחברה

(2%שלרווחיותלשיעור30%-ו4%שלרווחיותלשיעור70%שלמשקלולמורכב)

.2%שלרווחיותשיעורזותקופהולאחר

2020שנתשלהמזומניםתזרים,דיפרנציאליהיווןשיעורהינוהנבחרההיווןשיעור

היווןבשיעורהוונוהשניםיתרשלהמזומניםותזרימי5.41%שלהיווןבשיעורהוון

.'הנספחראהנוספיםלפרטים.4.91%של

.ביקרה או סקרה את אופן חישוב הערך הפנקסני, לא בחנהEY. הערך הפנקסני  התקבל מהנהלת החברה1

כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

סיכום ומסקנות

הסכום בר השבה של היחידה מניבת המזומנים למועד הערכת  , לאור ההנחות לעיל

.ח"מליוני ש852-השווי נאמד בכ

803-הערך הפנקסני של היחידה מניבת המזומנים כפי שנמסר מהנהלת החברה הינו כ

.ח"מליוני ש

.  ח"מיליוני ש49-לפיכך יש צורך ברישום רווח מעליית ערך בגובה של כ

הערכות שווי קודמות

1

ביטול ירידת ערך 

(ביצוע ירידת ערך)
שיעור ההיוון ערך פנקסני סכום בר השבה ח "מליוני ש

45 4.91% 663 708 31/12/2019

23 5.00% 636 659 31/03/2019

(209) 5.03% 964 755 30/09/2018

(45) 4.45% 868 824 31/12/2017

15 5.02% 839 854 31/12/2016

160 5.04% 417 577 31/12/2015

484 5.33% 172 656 30/06/2014

1
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תנאי ההתקשרות

כללי

מטרת והיקף העבודה

רכבתלנכסיערךירידתבחינתלבצעידכםעלנתבקשנו

.2020,במרץ31ליוםמ"בעישראל

:כוללתההתקשרותבמסגרתהעבודההיקף

רקעלגביהרכבתהנהלתעםושיחותראיונותעריכת◄

היסטורייםכספייםנתונים,החברהפעילותעל

.ותחזיות

שלההיסטורייםהפיננסייםהנתוניםשלניתוחביצוע◄

.הרכבת

,כלכליתמבחינההרכבתשלהעסקיתהסביבהבחינת◄

ואשרבעברמגמותלרבות,תחרותיות,הענףמצב

.בעתידצפויות

לביצועהמתאימותהמתודולוגיותשלויישוםבחירה◄

ההשוואהגישת,ההכנסהגישת:ביניהןהשוויהערכת

.העלותוגישת

אותנוששימשוהמתודולוגיותאתהמסכםח"דועריכת◄

.התבססנועליהןוההנחותבעבודתנו

מקורות מידע

ידיעללנושנמסרובנתוניםהשתמשנו,עבודתנובמהלך

.ההנהלה

בביצועאותנושימשואשרהמידעמקורותעיקרילהלן

:השוויהערכת

שנחתםישראלרכבתוהפעלתלפיתוחמסגרתהסכם◄

.נספחיוכלעל2014,ביוני17ביום

שנתיתרבתוכנית◄

31ו2018,בדצמבר31ליוםחתומיםכספייםדוחות◄

2019,בדצמבר

.2020,במרץ31ליוםכספייםדוחותטיוטת◄

.2020לשנתפרופורמהדוח◄

.ומשתנותקבועותהוצאותניתוח◄

היקףכגוןמהחברהשהתקבלונוספיםשוניםנתונים◄

מפורטיםוקבציםפחתטפסי,מקסימליוהובלהנסועה

למועדנכוןנוספיםולסעיפיםהקבועלרכושבנוגע

;השוויהערכת

מהנהלתשהתקבלונוספיםואומדניםתחזיות,מידע◄

;החברה

◄Duff & Phelps valuation yearbook 2019;

;EYשלפנימייםמידעמאגרי◄

;בלומברגמידעמערכת◄

Capitalמידעמערכת◄ IQ

תנאים מגבילים

,לעילהנלווהולמכתבההתקשרותלמכתבבהתאם◄

.'בבנספחהכלוליםמגביליםלתנאיםכפופהעבודתנו

הנספחים,בוהכלולותהמסקנות,ח"הדו,בנוסף

בכלשימושבהםייעשהלאאו/וייקראולאוהטבלאות

מגביליםלתנאיםהתייחסותשניתנהמבלישהיאדרך

.אלו

כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4
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תיאור החברה

רקע

1

נושאעמוד

החברהתיאור7

הסכם הסובסידיה11
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תיאור החברה

רקע  . 1

כללירקע

הנדרשותהתשתיותוהקמתמסחרמתחמישלהשכרה,ברכבתומטעניםנוסעיםבהסעתעוסקתמ"בעישראלרכבתחברתהחברה

,הממשלתיותהחברותחוקעליהוחלממשלתיתחברההינהולפיכך,ישראלמדינתשלמלאהבבעלותהינההחברה.לפעילותה

.2003,ביולי1ביוםפעילותהאתוהחלה,1998בינוארהוקמההחברה.פיועלשניתנווההוראות1975ה"התשל

עצמאיתכחברהביסוסהבעקבות.בישראלהתחבורהבמערכתמהפכההאחרונותבשניםמובילהמ"בעישראלרכבתחברת

לחברתאותההפכהאשרמקיפהפיתוחתכניתביישוםהחלהמ"בעישראלרכבתחברת,2003בשנתממשלתיתבבעלות

.עובדים3,952-כמעסיקההחברה.בישראלהגדולההתחבורהתשתיותולחברת,ביותרהמהירההצמיחהאתהמציגההתחבורה

כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

הנוסעיםבמגזרותחנותקויםמפת

ישראלרכבתאתר:מקור

החברהשלהפעילותמגזרי

:כדלקמן,פעילותמגזרילמספרחלוקהלפיהכנסותיהעלמדווחתהחברה

אליההקשורותתחנותוכןבישראלהברזלמסילותרשתאתומפעילהמתחזקת,מנהלת,מפתחת,מקימההחברה-הנוסעיםמגזר

.החברהשלהעיקריתהפעילותהינהזופעילות.לציבורההסעותבקוויתחבורהשירותיומספקת

הברזלמסילותרשתבאמצעותבישראלהפועליםשוניםלגורמיםמטעניםהובלתשירותימספקתהחברה-מטעניםמגזר

בתחברהתוקםלפיה,ישראלרכבתבחברתהמבניהשינויבענייןממשלההחלטתהתקבלה2012באפריל2ביום.שברשותה

30ביוםהתבצעהזוחברהשלהעסקיתהפעילותתחילת.מ"בעמטעניםישראלרכבתחברת–המטעניםלפעילותמלאהבבעלות

חברתלתוךפעילותהאתולהעבירהמטעניםחברתאתלסגורלממשלההמליץהרכבתדירקטוריון2019בשנת.2016,בספטמבר

.ישראלרכבת

חכירהזכויותבעלתהינההחברה.מוגבליםבהיקפיםבתחנותלנוסענלוויםושירותיםמסחרשירותימפתחתהחברה-סחרמגזר

ממשלההחלטתהתקבלה2012באפריל2ביום.הרכבתמתחמיבכלנרחביםבהיקפיםעתידיפיתוחלההמאפשריםבמקרקעין

רכבתמתחמיפיתוחחברת–ן"הנדללפעילותמלאהבבעלותבתחברהתוקםלפיה,ישראלרכבתבחברתהמבניהשינויבעניין

.מ"בעישראל

המאושרותהפיתוחלתוכניותבהתאםהממשלהמדיניותפיעלפרויקטיםומממשתמפתחת,מתכננתהחברה–פיתוחמגזר

.שלהוהמפורטות

הנוסעיםמגזר

.מימיןבתרשיםכמוצג,ארציתבפריסהתחנות69-וקווים15פניעלמשתרעותאשר,ביממהרכבות575-כבממוצעמפעילההרכבת

ברכבתהנסיעותמספרעלההאחרונותהשניםבשש.ליוםנסיעותאלפי259-כומובילותביוםמ"קאלפי54-כנוסעותהנוסעיםרכבות

.בשנהנוסעיםמיליוני69-לכבשנהנוסעיםמיליוני35-מכ

שיפור,השימושמנוחות,היתרבין,נובעזהגידול.השניםלאורךהקבועיםהנוסעיםבשיעורבגידולמאופייןהנוסעיםהסעתתחום

בשירותילהשתמשהמתמידלנוסעחיובייםתמריציםיצירת,קבועיםלנוסעיםהנסיעהבמחירהטבות,ותחנותקוויםהוספת,השירות

.השוניםסוגיהעלהציבוריתהתחבורהעםהרכבתשלהשילובושיפורקבועבאופןהחברה
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תיאור החברה

רקע  . 1

המטעניםמגזר

מיליונישלבהיקף,בארץהגדוליםהמטעןמוביליעלנמנית,ישראלרכבתשלמלאהבבעלותבתחברההינהאשר,המטעניםחברת

השינויבענייןממשלההחלטתהתקבלה2012באפריל2ביום.בינלאומייםבסטנדרטיםמטעןהובלתשירותיומעניקה,שנהמדיטונות

ביוםהתבצעההעסקיתפעילותהתחילתאשר,המטעניםלפעילותמלאהבבעלותבתחברהתוקםלפיה,ישראלרכבתבחברתהמבני

חברתלתוךפעילותהאתולהעבירהמטעניםחברתאתלסגורלממשלההמליץהרכבתדירקטוריון2019בשנת.2016,בספטמבר30

.ישראלרכבת

,פוספטים,מחצבים,מכולות:רכבתילשינועמובהקיםיתרונותקיימיםבהםמטעניםבהובלתמתמקדתישראלברכבתהמטעניםפעילות

:ואשפהחול,סלעים,גרעינים,מסוכניםחומרים

ייעודייםקרונותאומכולותבאמצעותועודבוצה,אשפה,חול,חצץ,פוספטיםשינוע-ואשפהחול,מחצביםשינוע.

ייעודייםקרונותבאמצעותנוספיםגרעיניםוסוגישועלשיבולת,תירס,חיטהשינוע-גרעיניםשינוע.

לתקנותבהתאםשטוחיםבקרונותנוספיםמסוכניםוחומריםברום,אשלג,מזוט,גופרית,חומצותשינוע-מסוכניםחומריםשינוע

.הרלוונטיותהבטיחות

שהותאמורכבתמתקניגביעלנוספיםפלדהומוצריפלדהגלילישינוע-פלדהשינוע.

להובלתמיכליתקרון,רגל40-ו20מכולותלהובלתמודולארישטוחקרוןכגוןשוניםמסוגיםקרונותבאמצעותמתבצעתהמטעןהובלת

.ומחצביםאגרגטים,תפזורתלהובלתסגורוקרוןנוזלים

אחסון,משאיותבאמצעותמשלימההובלהשירותיהכוללתללקוחותיהמקיפהשירותיםמעטפתליצירתפועלתישראלרכבת

ישראלרכבתשלהמסילותלרשתישירלקישורעתידיאוקייםפוטנציאלבעליעסקייםגורמיםמאתרתהחברה,בנוסף.ולוגיסטיקה

.פעולהלשיתוףהשונותהאפשרויותאתעמםיחדובוחנת

המטעניםפעילותרשת

למסוףועדחובבורמתאורון,ציןנחל,רותם,צפעובמסופיהמלחיםבמפעליהארץמדרוםמשתרעהמטעניםחברתשלהפעילותאזור

חדרה,ברקבני,אשדודנמל,חובברמת,צפעכגוןפעילותלמוקדיבסמוךאסטרטגייםבאזוריםממוקמיםהמטעןמסופי.בצפוןחיפה

.הרכבתשלהמטעןוקוויהמסופיםמפתאתמציגמימיןהתרשים.בחיפהדשניםל"וכימערב

:שוטפתבפעילותתפעוליםאתרים

הדרוםולתחנותבצפוןלמפעליםחיפהביןמטעןרכבותתפעול-חיפהשינועמרכז.

דרומהואשדודלחיפהאשדודביןמטעןרכבותתפעול-לוד/אשדודשינועמרכז.

לצפעציןמפעלוביןוחיפהלאשדודואורוןצפע,ציןנחלהדרוםמתחנותמטעןרכבותתפעול-דימונהשינועמרכז.

.ובנימינהברקבנישבעבארתחנותשינועמרכזיקיימיםבנוסף

כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

מטעןוקווימסופיםמפת

ישראלרכבתאתר:מקור
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כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

תיאור החברה

רקע  . 1

:הבאיםהמסופיםאתלמנותניתןהרכבתבבעלותאשרהמסופיםבין.פרטיתבבעלותומסופיםהרכבתבבעלותמסופים-עיקרייםסוגיםלשנינחלקיםהמטעניםמסופי

כל,וייצואייבואלמכולותשינועפתרונותמתןהינהומטרתופניהסוגלכלמענהנותןהמסוף.ישראלרכבתי'עמתבצעתשהפעלתומסילתיקישורמערבחדרהלמסוף-מערבחדרהמסוף

.פתוחהואחסנהבתחומואחד

בתחומואחדכלוייצואייבואלמכולותשינועפתרונותמתןומטרתופניהסוגלכלמענהנותןהמסוף.ישראלרכבתי'עמתבצעתשהפעלתומסילתיקישורברקבנילמסוף-ברקבנימסוף,

.ואשפהחולהובלתוכןפתוחהאחסנה

ברום"באזורהגדוליםלמפעליםמענהנותןהמסוף.כללייםלחומריםבנוסף,מסוכניםחומריםושינועאחסנההינהמטרתו.2004בשנתהוקםחובב-רמתמסוף-חובברמתמסוף"

להובלתומענהשירותנותןהמסוף,כןכמו.בחברותיהםהמיוצריםלחומריםמטעניםמסוףשלנחיצותוראייתמתוך,המסוףהקמתשלחלקיבמימוןהשתתפואלהמפעלים-"מכתשים"ו

.בפרטשבע-בארוהעירבכללהנגבמרחבשלהתעשייהבאזוריהמפעליםלכלרגילותמכולות

(וייצואייבוא)מטעניםולאחסןלשנעמבקשיםאשרללקוחותמענהנותןהמסוף.דונם50-כשלבגודלבקישורחיפהנמלבעורףהרכבתייםהמלאכהבתיבמתחםמטעניםמסוף–קישוןמסוף

.אשדודלנמלוהןחיפהלנמלהן

מדדים תפעוליים

בדירקטוריוןמאושרים(התפעולייםהמדדיםלרבות)והמדדיםהיעדים,עליההחלהלרגולציהבהתאם.תפעולייםמדדיםגםובהם,השוניםפעילותהבתחומיומדדיםיעדיםלחברה

החברהביעדיהעמידהאחוז.שוטףבאופןנמדדיםאשר,השונותהחטיבותשלספציפייםויעדיםחברהיעדיכולליםאלהיעדים.הממשלתיותהחברותרשותלידיעתומועבריםהחברה

.זהבענייןבחברההנתוניםכללשנאספוולאחר,הרלוונטיתהשנהבתוםהדירקטוריוןלאישורמובאמהחטיבותאחתכלוביעדי

שלהתגמוללמדיניותבהתאם,אלהביעדיםעמידתםבגיןהחברהעובדיתמרוץוהיקףאופןבחינתלצורךוהןפעילותהתחומיבכללהחברהעבודתושיפורטיובלצורךהןנמדדיםהיעדים

.החברה

הרכבתשלהקבועהרכושתיאור

:כדלקמןלקבוצותמחולק,2020,במרץ31ליוםבחברההקייםהקבועהרכוש

ברזלמסילתהוקמהעליהםבשטחיםבעיקרמדובר,הפקעתועבורשילמהשהרכבתמקרקעיןהינוהחברהשבידיהמקרקעין-מקרקעין.

הרכבותמונעותעליולבסיסהקשורוכלמנהרות,גשרים,ברזלמסילות-תשתיות.

הניידהציודשלוחנייהלתחזוקההמשמשיםתפעולייםמתחמיםוכןנוסעיםוהורדתהעלאהלצורךתחנות-ומתחמיםתחנות.

הרכבתלפעילותהמשמשיםוקרונותמקטריםמורכב-ניידציוד.

עזרוחומריחילוףחלקי,ומחשביםציוד,רכבכליכוללת–אחררכוש.
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כללירקע

נחתם הסכם הסובסידיה החדש בין החברה לבין ממשלת ישראל בשם  2014, ביוני17ביום 

מחליף את הסכם הסובסידיה הישן שנחתם בשנת  , הסכם הסובסידיה החדש. מדינת ישראל

.ואת כל התוספות שנחתמו בקשר להסכם הישן, 2009

מטרת ההסכם הינה להסדיר את היחסים בין המדינה לבין החברה בכל הנוגע להתחייבויות  

וכן לקבוע הוראות בדבר מתן  , החברה ביחס לפעילותה השוטפת וביחס לביצוע תכניות הפיתוח

.י המדינה כנגד עמידתה בהתחייבויות אלה"תשלומי סובסידיה לחברה ע

במסגרת ההסכם החברה מתחייבת לפעול למימוש מדיניות הממשלה בתחום התחבורה  

:וכן לפעול לקידום המטרות הבאות, הרכבתית

בפרט בשעות שיא ובאזורי  , הגברת השימוש בתחבורה ציבורית במקום שימוש ברכב פרטי

גודש תנועתי

שיפור רמת השירות לנוסעים ברכבת

הגברת רמת הבטיחות בנסיעות ברכבת

פיתוח תשתיות הרכבת ואימוץ טכנולוגיות חדשות

הגברת השימוש ברכבת לצורך הובלת מטענים

מתחייבת    , וכנגד ביצוע התחייבויותיה של החברה לפי ההסכם, לשם מימוש מדיניותה כאמור

.הממשלה לסייע לחברה בדרך של מתן סובסידיה שוטפת וסובסידיה לפיתוח

ההסכם כולל מנגנון סובסידיה המבוסס על תכנית הפעלה רב שנתית וכן על תכנית הפיתוח הרב  

.  שנתית של החברה

סובסידיה למטענים וכן סובסידיה  , הסובסידיה השוטפת תכלול סובסידיה נורמטיבית בגין נוסעים

.תמריצית בגין נוסעים

בהתאם  , ההסכם כולל מנגנון סובסידיה לכיסוי תשלומים בגין תכנית הפיתוח של הרכבת, בנוסף

.למועדי התשלומים החזויים של התכנית

ההסכםתוקף

.2016בדצמבר31-הליוםועד2013בינואר1-המיוםהחלבתוקפועומדהסובסידיההסכם

הוארך,להסכם23לסעיףבהתאם,ח"אגהנפקתהחברההשלימה2015,מרץשבחודשמכיוון

.2020,בדמבר31ליוםעדההסכםתוקף

השוטפתהסובסידיה

:כךייקבעהשוטפתהסובסידיהגובה

:שלסכום

נוסעיםבגיןהנורמטיביתהשנתיתהסובסידיה;

נוסעיםבגיןהתמריציתהסובסידיה;

למאי13-הבתאריךלהסכםתוספתנחתמהבגינהאשרלמטעניםהשנתיתהסובסידיה,

2019

:בניכוי

ונהליםהוראות,תפעול,שירותברמתעמידהאיבגיןמוסכמיםפיצויים.

המדינהמוללהסכם'גתוספת

ניתנוזותוספתבמסגרת,והפיתוחההפעלהלהסכםתוספתנחתמה2020,במאי27ביום

שיפויהיתרביןכוללתהתוספת.2020שנתוכוללועד2018משנתרטרואקטיביותתוספות

בגיןושיפויקיימותבתחנותחדשיםטרמינליםוהפעלתנבוןיצחקתחנתהפעלתעלויותבגין

הרבעוניםלשלושתהחברהבתחזיותביטויקיבלהזוהסכםתוספת.הרכבתמערכיהארכת

.הפנקסניבערךביטויקיבלולא2020בשנתהנותרים
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נוסעיםבגיןהנורמטיביתהשנתיתהסובסידיה

הביטחוןבהוצאותשינוייםבגיןהמוכרתהשנתיתההוצאהעםיחד,נוסעיםבגיןהמוכרתהשנתיתההוצאהכסכום,להסכם12.1בסעיףמוגדרתנוסעיםבגיןתמטיביהנורהשנתיתהסובסידיה

.(חוץומגורמיממסחרהרכבתהכנסותלרבות)אחרותהכנסותובניכוי,ממסחרהמוכרתהשנתיתההכנסהבניכוי,נוסעיםבגיןהמוכרתהשנתיתההכנסהבניכוי,וארנונה

שלהנורמטיביתהעלותשלהמכפלותסיכוםידיעלתחושבאשר,החברהשלהמוכרתהשנתיתההוצאהעלמבוססהסובסידיהתשלום.להסכםהמצורף'אבנספחמפורטהסובסידיהחישובאופן

.בפועלהחברהידיעלבוצעואשר,עלותמחוללאותושלההפעלהתכניתבמסגרתהמאושרותהיחידותבמספר,עלותמחולליחידתכל

.להסכםאבנספחהמופיעההמדדיםבטבלתמהמחולליםאחדכללצדהמפורטיםלמדדיםבהצמדהלהסכם'אבנספחהמופיעהבטבלהמפורטתהעלותלמחולליהנורמטיביתהעלות

:להסכם'אבנספחשמופיעהכפיהמחולליםטבלת

למועדעדמההכנסות2%הינו2015-2020בשניםלחברהשינבעהשנתיהרווח,לעילבטבלהכמוצג.הנוסעיםקווישלהתפעולעלויותאתלכסותנועדהנוסעיםבגיןהנורמטיביתהסובסידיה

.החובאגרותהנפקתממועדהחלמההכנסות4%-ו,החובאגרותהנפקת

.לעילבטבלהבחשבוןהובאהזוהפחתה.להשקדמהלשנהביחס1%שלבשיעורהעלותמחוללישבטבלתמהמחולליםאחדכלעלותתופחתשנהכלבינואר1ביום,2014משנתהחל

מסךהחברהשתוציאסכומיםכייצוין.קטניםפיתוחפרויקטיעבורתשלוםלטובתבמחציתוהעוקבתבשנההחברהתשתמש,מסויימתבשנה,בהסכםהגדרתופיעל,חיובישנתירווחשקייםככל

.קטניםפרויקטיםלטובתהתחבורהמשרדשלהכספיותההתחייבויותאתיקטינולאקטניםפרויקטיםלטובתהמוקצההרווח

20132014201520162017201820192020יחידת מידת העלותהמחולל

8,9938,6148,5288,4428,3588,2748,1928,110לחודש₪ מ מסילה פעילה"ק

280,699283,646280,809278,001275,221272,469269,744267,047לחודש₪ קטנות-תחנות נוסעים פעילות 

596,433602,695596,668590,702584,795578,947573,157567,426לחודש₪ גדולות-תחנות נוסעים פעילות 

79.4178.9478.1577.3776.5975.8375.0774.32מ"לק₪ מ נסיעת רכבות נוסעים  "ק

23,145,06926,863,14925,656,08524,713,46623,547,40223,195,09622,847,89922,661,087לחודש₪ קבוע-פעילות שוטפת 

2%2%2%2%2%2%2%2%סך העלויות סעיפים קודמיםי"תמלוגים לרמ

3%3%3.3%4%4%4%4%4%סך העלויות סעיפים קודמים*רווח בסיס 

2,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,300לשכירת אוטובוס ליום₪ היסעים בעת סגירת מסילה

השלמת טיפולים תקופתיים עד  

ח"מלש38סכום של 

-----1,900,0001,900,0001,900,000לקרונוע₪ 

-----1,500,0001,500,0001,500,000לקטר₪ 

המצורף להסכם  ' כפי שמופיע בנספח במרווח קנסות

4,583,3334,583,3334,583,3334,583,3334,583,3334,583,3334,583,3334,583,333לחודש₪ קבוע-שכר מסילאים ופיתוח 

.בכל שנה4%-ח רווח הבסיס יגדל ל"החל ממועד הנפקת אג. ח"עד למועד הנפקת אג2%הינו 2015רווח הבסיס החל משנת * 
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נוסעיםבגיןהתמריציתהסובסידיה

כסכוםתחושבנוסעיםבגיןהשנתיתהתמריציתהסובסידיה,להסכם12.1סעיףלפי

בגיןהשנתיתהתמריציתוהסובסידיהשיאבשעותנוסעיםבגיןהשנתיתהתמריציתהסובסידיה

.שפלבשעותנוסעים

השעותובין6:00-9:00שביןהשעותמןאחתככללהסכם2.16בסעיףמוגדרתשיאשעת

.הממשלהנציגיידיעללשינוייםנתונותהשעות.חולבימי15:00-19:00

בשעותהינםסיומהמועדאותחילתהשמועדנוסענסיעתכלהינהשיאבשעתנוסענסיעת

.שיאשעותשאינןהשעותמןאחתככללהסכם2.17בסעיףמוגדרתשפלשעת.השיא

כמויותלפיתחושבנוסעיםבגיןהתמריציתהסובסידיה,להסכםהמצורף'אלנספח'זסעיףלפי

:להשקדמהלשנהבהשוואההשוטפתבשנההנוסעים

בסךהנוסעיםמכמות102%-מפחתההשיאשעותבסךהנוסעיםנסיעותשכמותככל

נוסענסיעתכלבגין9.9₪שלבסכוםתחוייבהחברה,לההקודמתבשנההשיאשעות

שעותבסךהנוסעיםנסיעותמכמות97%-לומעל102%-למתחתאשרשיאבשעת

.הקודמתבשנההשיא

בסךהנוסעיםמכמות102%עלעלתההשיאשעותבסךהנוסעיםנסיעותשכמותככל

נוסענסיעתכלבגין9.9₪שלבסכוםתזוכההחברה,לההקודמתבשנההשיאשעות

בשנההשיאשעותבסךהנוסעיםנסיעותמכמות102%-למעלאשרשיאבשעת

.הקודמת

בסךהנוסעיםמכמות102%-מפחתההשפלשעותבסךהנוסעיםנסיעותשכמותככל

נוסענסיעתכלבגין2.8₪שלבסכוםתחוייבהחברה,לההקודמתבשנההשפלשעות

שעותבסךהנוסעיםנסיעותמכמות97%-לומעל102%-למתחתאשרשפלבשעת

.הקודמתבשנההשפל

בסךהנוסעיםמכמות102%עלעלתההשפלשעותבסךהנוסעיםנסיעותשכמותככל

נוסענסיעתכלבגין2.8₪שלבסכוםתזוכההחברה,לההקודמתבשנההשיאשעות

בשנההשפלשעותבסךהנוסעיםנסיעותמכמות102%-למעלאשרשפלבשעת

.הקודמת

1-המיוםהחללצרכןהמחיריםלמדדצמודיםיהיונוסעיםבגיןהתמריציתהסובסידיהסכומי

.2013לינואר

למטעניםהשנתיתהסובסידיה

בסכוםמ"ק-טוןמכפלתתהיהלמטעניםהסובסידיה,להסכםהמצורף'אלנספח'חסעיףלפי

להסכםבתוספת2בסעיףמפורטיםמ"ק-טוןסובסידיהתעריפיכאשר,שנהלאותהקבוע

:בניכוילמטעניםהסובסידיה

בדוחותשמופיעכפיהמטעניםפעילותאתהמשמשניידציודבגיןהשנתיהפחתסכום

;הקודמתבשנההחברהשלהכספיים

החברהשלההוצאהמסכום15%–המטעניםפעילותאתהמשמשותתשתיותבגיןפחת

₪מיליוני7.5-מפחותלאמקרהובכל,הקודמתבשנהמסילתיותתשתיותשיקוםלטובת

.בשנה

בתוספתהחברהתזכהלמטעניםהסובסידיהלהסכםבתוספת'ב2לסעיףבהתאם,בנוסף

:להלןלמפורטבהתאם2019משנתהחלסובסידיה

סובסידיהתוספת:טוןמיליון8.9-לטוןמיליון8.5שביןשנתיבהיקףמטעניםהובלת

.טוןמיליון8.5מעלטוןאלף100לכל₪אלף500בגובה

סובסידיהתוספת:(כולל)טוןמיליון9.4-לטוןמיליון9שביןשנתיבהיקףמטעניםהובלת

8.9מעלטוןאלף100לכל₪מיליון1בגובהסובסידיהתוספתוכןהקודםבסעיףכמפורט

.טוןמיליון

בסעיפיםכמפורטסובסידיהתוספת:טוןמיליון9.5שלשנתיבהיקףמטעניםהובלת

.₪מיליון3בגובהסובסידיהתוספתוכןהקודמים

בסעיפיםכמפורטסובסידיהתוספת:טוןמיליון10שלשנתיבהיקףמטעניםהובלת

.₪מיליון3בגובהסובסידיהתוספתוכןהקודמים

ח"ש15שלבגובה,2019משנתהחלמכולותהובלתבגיןבתמריץתזכההרכבת,כןכמו

.TEUאלף260עלתעלההשנתיתTEU-השכמותובתנאי,TEU-יחידתלכל

כדיןמ"מעיתווסףלעילהמצויניםלסכומים
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כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

הסכם הסובסידיה

רקע  . 1

ונהליםהוראות,תפעול,שירותברמתעמידהאיבגיןמוסכמיםפיצויים

אתלהפעילמנתעלהנדרשיםהצעדיםבכללנקוטמתחייבתהחברה,להסכם8סעיףלפי

השירותלמדדיבהתאם,דיןלכלבכפוף,מיטביתשירותברמתהנוסעיםבקוויההסעהשירותי

:להסכםהמצורפים1'ב-ו'בובנספחים,להסכם8בסעיףהמפורטים

ברכבותבנסיעהדיוק

יתרצפיפותמניעת

וסדרניקיון,תחזוקהשלנאותהרמהעלשמירה

לציבורמידעלנוהלבהתאםלציבורמידעהפצת

ההסכםלהנחיותבהתאםכרטוס

פיסיתמוגבלותבעלילנוסעיםנגישות

ההסכםלהנחיותבהתאםשירותתקלותבעקבותהתנהלות

הציבורבפניותטיפול

ומציאותבאבדותטיפול

עמידהאיבגין.לעילהמפורטיםהשירותלמדדיבהתאםתיבחןהשירותברמתהעמידה

המצורפים1'ב-ו'בבנספחיםכמפורטמוסכמיםבפיצוייםהחברהתחוייב,השירותבמדדי

.להסכם

פיתוחבגיןסובסידיה

פיתוחתכניתהממשלהלאישורתוגשההסכםעלהחתימהממועדחודשיםמשלושהיאוחרלא

התכניתלאישורעד.חודשים4בתוךהתכניתאתלאשרישאפוהצדדים.ההסכםתקופתלכל

.זמניתפיתוחלתכניתבהתאםהחברהתפעל

תשלםהממשלה,ושנהשנהלכלהמעודכנתהפיתוחתכניתשלבפועללביצועבהתאם

תשלומי.ההסכםלפילפיתוחסובסידיהתשלומי,הענייןלפי,ממנהתגרעאו,לחברה

למשרדהחברהידיעלשיועברותשלוםלדרישותבהתאםיועברולפיתוחהסובסידיה

.הבקרהולחברתהתחבורה

נציגילאישורתגישהחברה,ואילך2014משנתהחל,שנהכלשלבספטמבר1מיוםיאוחרלא

אומדנים)הפיתוחתכניתעליתבססאשרהעוקבתלשנההפיתוחלתכניתעדכוןהממשלה

.(מהפרויקטיםאחדלכלמעודכנים

להיותעתידותשאינןעלויותלרבות,ביישומההכרוכותהעלויותכלאתתכלולהפיתוחתכנית

.התחבורהמשרדתקציבמתוךממומנות

הפיתוחלתכניתבהתאםלפיתוחסובסידיהתשלומילעתמעתלחברהתעבירהממשלה

.המאושרלתקציבובכפוף

המחיריםלמדדיוצמדוהשנתייםלתחשיבים,החודשייםהתחשיביםביןשיווצרוהפרשים

.המקוריהתשלוםביוםהידועלצרכן
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כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

הסכם הסובסידיה

רקע  . 1

כלליותהוראות

חובאגרותהנפקת

ח"אגגיוס.2016,בדצמבר31מיוםיאוחרולאההסכםחתימתממועדהחללציבורח"אגשלהנפקהבאמצעות₪מיליארדשניעדשלסךלגייסלחברהמאפשרהסובסידיהלהסכם23סעיף

.ח"שמיליארד1-כשלכוללבסך,.2015מרץבחודשבוצעכאמור

תשלומילחברהיועברולא,ההנפקהבאמצעותשגויסוהכספיםשלהייעודיהבנקבחשבוןחיוביתיתרהותיווצרבמידה.הפיתוחתכניותמימוןלטובתישמשוההנפקהבאמצעותשיגויסוהכספים

.החובאגרותבגיןהחברהשלהתחייבויותיהבגובהתשלומים,לפיתוחהסובסידיהכספיבמסגרתלחברהתעבירהמדינה.לפיתוחסובסידיה

ההסכםביטול

.מראשימים90שלבהתראהוזאתהבלעדידעתםשיקוללפיההסכםאתלבטלהסמכותאתהממשלהלנציגימעניקהסובסידהלהסכם27סעיף

.הביטולמועדטרםנחתמואשר,שלישייםצדדיםכלפיהחברההתחייבויותאתלאחריםתמחהאועצמהעלתיטולהמדינה,יבוטלוההסכםבמידה
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רווח והפסד–ניתוח נתונים היסטוריים 

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים  2

, 1ורבעון 2019–2018נתוני רווח והפסד לשנים 

הכנסות2020

ממגזרהכנסותכוללותהעצמיותההכנסות.מהמדינהסובסידיהומהכנסותעצמיותמהכנסותמורכבותהחברההכנסות

סובסידיההכנסות,הנוסעיםמגזרבגיןמסובסידיההכנסותכוללותהסובסידיההכנסות.ואחרותהמסחר,המטענים,הנוסעים

.ואחרותמסחרמגזרבגיןרווחוקיזוז,ביעדיםעמידהבגיןמבונוס

תשלוםכוללותהמטעניםמגזרהכנסות.הרכבתשלהנוסעיםבקווינסיעהכרטיסיממכירותנובעותהנוסעיםמגזרהכנסות

מחנויותנובעותמסחרמשטחיהחברההכנסות.ואשפהגרעינים,מסוכניםחומרים,פוספטים,מחצבים,מכולותהובלתעבור

.הנוסעיםמגזרלהכנסותמשלימההכנסההינהזוהכנסה.התחנותבשטחימזוןודוכני

עלות המכר

,ואבטחהשמירה,וכלליותתפעול,תחנות,דלק,ותשתיתציודאחזקת,שכרמהוצאותמורכבתהנוסעיםבמגזרהמכרעלות◄

,קבועיםהוצאהמרכיבימורכבתהנוסעיםבמגזרהמכרעלות.ישראלמקרקעילרשותותמלוגיםחוץמיקור,ונזקיםביטוח

.חדשיםנוסעיםקוויומפתיחתהתשתיותמהגדלתכתוצאהעלויותותוספתמשתניםרכיבים

שמירה,וכלליותתפעול,תחנות,חשמל,דלק,ותשתיתציודאחזקת,שכרמהוצאותמורכבתהמטעניםבמגזרהמכרעלות◄

,קבועיםהוצאהמרכיבימורכבתהמטעניםבמגזרהמכרעלות.ישראלמקרקעילרשותותמלוגיםונזקיםביטוח,ואבטחה

.חדשיםמסופיםומפתיחתהתשתיותמהגדלתכתוצאהעלויותותוספתמשתניםרכיבים

ואבטחהשמירה,וכלליותתפעול,תחנות,ותשתיתציודמאחזקת,שכרמהוצאותמורכבתואחרותהמסחרבמגזרהמכרעלות◄

.ישראלמקרקעילרשותותמלוגים

רווחיות תפעולית

1,2020ברבעון.בהתאמה,0.3%-וכ(12.6%)-כעלעמדהחברהשלהתפעולי(ההפסד)רווחשיעור2018-2019בשנים

.(7.4%)עלעמדהתפעוליההפסדשיעור

20182019ח"מליוני ש: מטבע
,  1רבעון 

2020

2,4342,564606הכנסות

(4.0%)5.0%(0.1%)שיעור צמיחה

(610)(2,464)(2,377)עלות המכר

(4)57100גולמי( הפסד)רווח 

 %2.3%4.0%(0.7%)

(1)(6)(14)הוצאות מכירה ושיווק  

 %(0.6%)(0.2%)(0.2%)

(40)(156)(146)הוצאות הנהלה וכלליות

 %(6.0%)(6.1%)(6.6%)

,  אחרות( הוצאות)הכנסות 

נטו
(204)70-

%8.4%(2.7%)-

(45)8(307)תפעולי( הפסד)רווח 

 %(12.6%)0.3%(7.4%)

כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

.ללא עדכון עליית הערך כפי שמשתקפת מעבודה זו31/03/2020ודוח כספי סקור ל2018-2019דוחות כספיים מבוקרים לשנים : מקור

רווחיות גולמית

ההפסדשיעור1,2020ברבעון.בהתאמה,4.0%-וכ2.3%-כעלעמדהחברהשלהגולמיהרווחשיעור2018-2019בשנים

.(0.7%)הינוהגולמי
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הלוואות

תקבוליםוכן,שולמושטרםבפיתוחהשקעותובגיןהשוטפתהפעילותבגיןמהמדינהסובסידיהתקבוליכוללהסעיף

בתוךהשוטפתהסובסידיהתשלומיאתתשלםהממשלה,הסובסידיההסכםפיעל.ח"האגבגיןמהמדינהצפויים

.הסובסידיהניתנהבגינהההוצאהממועדימים60

ישולמוכיסבירביטחוןלגביהםקייםאשרפיתוחספקימחשבונותמורכבבפיתוחהשקעותבגיןהסובסידיהסעיף

לפעילותמשוייךוהואתפעוליאיננוהסעיף.בקבלתםהמזכיםהרלבנטייםבתנאיםתעמודוהחברההמדינהי"ע

.בחברההחוזרמההוןחלקמהווהאינוהסעיף,לפיכך.החברהשלהפיתוח

31/12/201831/12/201931/03/2020מליוני שח' 000: מטבע

1186850מזומנים ושווה מזומנים 

4165137השקעות לזמן קצר   

12011992לקוחות

1,343845721ממשלת ישראל

317291185חייבים ויתרות חובה

141416מלאי

1,9161,5021,201כ נכסים שוטפים  "סה

1923533השקעות בנכסים פיננסיים

363829חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

פעילות  )ח "ממשלת ישראל בגין אג

(פיתוח
97--

366777נכסי מיסים נדחים  

26,54727,84128,213נטו, רכוש קבוע

289293293נטו, נכסים בלתי מוחשיים

29,11329,77629,846כ נכסים"סה

936812578התחייבות לספקים ונותני שירותים

222206209זכאים ויתרות זכות

1818-התחייבות בגין חכירה לזמן קצר

8686163ממשלת ישראל

495255277התחייבויות תלויות

249249124ח לזמן קצר"התחייבות בגין אג

--0.03התחייבות בגין מיסים שוטפים

1,9881,6261,369כ התחייבויות שוטפות  "סה

הכנסה נדחית בגין מענקים 

ממשלתיים
25,98927,18227,549

124143122הטבות לעובדים

--249ח לזמן ארוך"התחייבות בגין אג

2623-התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך

26,36227,35127,693כ התחייבויות שאינן שוטפות  "סה

763799783הון עצמי  

29,11329,77629,846כ התחייבויות והון עצמי  "סה

2020, 1ורבעון 2019–2018נתוני מאזן לשנים 

מאזן–ניתוח נתונים היסטוריים 

כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים  2

מלאי

ימי.החברהשלהתפעוליתלפעילותהנדרשיםשוניםחומריםוכןוחלפיםאחזקהחומריכוללהחברהמלאי

.אלובשניםהחברהמדוחותשמשתקףכפי,20182019שביןלתקופהבממוצע5.0-כהיוהמלאי

מפעילותהספקים.פיתוחמפעילותומספקיםשוטפתמפעילותמספקיםמורכבהחברהבדוחותהספקיםסעיף

50-כהיושוטפתמפעילותהספקיםימי.שוטפתמפעילותהחברהלספקיפתוחיםמחובותמורכביםשוטפת

.2018-2019שביןלתקופהבממוצע

תפעוליאינוהסעיף.החברהשלהפיתוחפעילותבגיןשהוגשומחשבונותמורכבהחברהשלהפיתוחספקיסעיף

קבלתכנגדומשולם,החברהידיעלממומןאינוהסעיףכןכמו.החברהשלהפיתוחלפעילותמשוייךוהוא

.בחברההחוזרמההוןחלקמהווהאינוהסעיף,לפיכך.מהמדינהסובסידיה

לקוחות

בחרההמסחרופעילותהמטעניםפעילות,הנוסעיםפעילותבגיןאשראיותקבוליפתוחיתמחובותמורכבהסעיף.

2018-2019בשניםנורמטיבייםלקוחותימילממוצעבהתאם30.0הינםנבחרואשרומסחרנוסעיםלקוחותימי.

2018-2019בשניםנורמטיבייםלקוחותימילממוצעבהתאם80.0הינםנבחרואשרמטעניםלקוחותימי.

חובהויתרותחייבים

ואחריםפקדונות,לקבלביטוח,מראשהוצאות,מוסדותבגיןיתרותכוללהשוטףהחייביםסעיף.

.ללא עדכון עליית הערך כפי שמשתקפת מעבודה זו31/03/2020ודוח כספי סקור ל2018-2019דוחות כספיים מבוקרים לשנים : מקור
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מאזן–ניתוח נתונים היסטוריים 

כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

מתודולוגיה ותוצאות. 3
נספחים. 4

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים  2

נדחיתהכנסה

נרשמיםהפיתוחמענקי.לפיתוחסובסידיההענקתשלבדרךהמדינהידיעלממומנתהחברהשלהפיתוחפעילות

בספרישנרשםהקבועהרכושבגיןהפחת,שבנטוכך,הקבועהרכושהפחתתבקצבומופחתים,החברהבדוחות

.פיתוחמענקיידיעלממומןשאינוהקבועהרכושבגיןהפחתהינוהחברה

רכוש קבוע

מחשביםציוד,רכבכלי,ניידציוד,ומתחמיםתחנות,תשתיות,מקרקעין:רכיביםשישהכוללבחברההקבועהרכוש

.בהקמהקבועומרכושמופעלקבועמרכושמורכבבחברההקבועהרכוש.חילוףוחלקי

שטרםערךלירידתההפרשהיתרתובניכוישנצברפחתבניכויהרכושמעלותמורכבהמוצגהקבועהרכוש

.הופחתה

תלויותהתחייבויות

והיטליומיםארנונה,פיתוחבגיןמשפטיותתביעות,שוטפותמשפטיותתביעותבגיןהפרשותכוללההפרשותסעיף

.פיתוח

התחייבויותהינןפיתוחוהיטליפיתוחבגיןמשפטיותלתביעותהפרשות,החברהמהנהלתשנתקבלוהבהרותפיעל

תשלוםתעבירהמדינה,ההפרשותתשולמנהבובמועדכיציינההחברה.החברהשלהפיתוחלתכניתהמיוחסות

למעשההינההשוויהערכתבמועדמהותן,בהתאם.נדחיתכהכנסהתרשמנהוההפרשותכנגדןסובסידיה

.נדחיתהכנסהבגיןהתחייבות

2020, 1ורבעון 2019–2018נתוני מאזן לשנים 

זכאים ויתרות זכות

פיצויבגיןוהתחייבויותאחריםזכותויתרותזכאים,לחופשההפרשה,שכרבגיןהתחייבותבגיןיתרותכוללהסעיף

נוצלושלאמחלהימיבגין

31/12/201831/12/201931/03/2020מליוני שח' 000: מטבע

1186850מזומנים ושווה מזומנים 

4165137השקעות לזמן קצר   

12011992לקוחות

1,343845721ממשלת ישראל

317291185חייבים ויתרות חובה

141416מלאי

1,9161,5021,201כ נכסים שוטפים  "סה

1923533השקעות בנכסים פיננסיים

363829חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

פעילות  )ח "ממשלת ישראל בגין אג

(פיתוח
97--

366777נכסי מיסים נדחים  

26,54727,84128,213נטו, רכוש קבוע

289293293נטו, נכסים בלתי מוחשיים

29,11329,77629,846כ נכסים"סה

936812578התחייבות לספקים ונותני שירותים

222206209זכאים ויתרות זכות

1818-התחייבות בגין חכירה לזמן קצר

8686163ממשלת ישראל

495255277התחייבויות תלויות

249249124ח לזמן קצר"התחייבות בגין אג

--0.03התחייבות בגין מיסים שוטפים

1,9881,6261,369כ התחייבויות שוטפות  "סה

הכנסה נדחית בגין מענקים 

ממשלתיים
25,98927,18227,549

124143122הטבות לעובדים

--249ח לזמן ארוך"התחייבות בגין אג

2623-התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך

26,36227,35127,693כ התחייבויות שאינן שוטפות  "סה

763799783הון עצמי  

29,11329,77629,846כ התחייבויות והון עצמי  "סה

.ללא עדכון עליית הערך כפי שמשתקפת מעבודה זו31/03/2020ודוח כספי סקור ל2018-2019דוחות כספיים מבוקרים לשנים : מקור
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מרכזיותוהנחותנבחרתמתודולגיה

.ההכנסותבגישתלהשתמשבחרנו,הרכבתשלההשבהברהסכוםשוויאמידתלצורך◄

.(DCF)המזומניםתזרימיהיווןמתודולוגייתהיאיושמהאשרהמתודולוגיה

מרכזיותהנחות

השוטפתמהסובסידיהההכנסותחישובאופןבבחינת,הסובסידיהלהסכםבהתאם

הנפקתממועדנוספים2%-בכויגדל2%יהיההבסיסרווחמחוללכיהוסכם,לנוסעים

.ח"האג

מיליארד2עדשלסךלגייסרשאיתתהיההחברהכינקבעהסובסידיההסכםבמסגרת

הערכתלמועדנכון.ההסכםחתימתממועדהחללציבורח"אגהנפקתבאמצעותח"ש

סדרתגיוס.2020בשנתייפרעאשרח"שמיליארד1בגובהח"אגגייסההחברה,השווי

,אולם.בנושאקונקרטייםצעדיםמספרנערכוואף,2018לשנתתוכננהנוספתח"אג

וודאותחוסרוקיימת2018שנתבמהלךהתרחשלאנוסףח"אגגיוס,סיבותממגוון

בהסכםהאמוראףעלוזאת,2020-2021בשניםנוסףח"אגשלגיוסילגבימסוימת

הרלבנטיםהרגולטוריםהגורמיםושלהחברהשלהעקרוניתכוונתהולמרותהסובסידיה

.נוספתח"אגסדרתלגייס

כימניחההחברה.3.4%-בהוערכההבאההסכםלמשךמשוקללתנורמטיביתרווחיות

הקודמותלהנחותזההתהיההרווחיותתוחלת,שנים5שללתקופהיהיההבאההסכם

.זאתרווחיותשישקףמקדם/מנגנוןבתוכויגלםהבאהסובסידיההסכםוכי

.2%,יותרנמוכהטווחארוכתרווחיותהניחההחברה,שמרנותמשיקולי

.

כללי
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שווי שימוש יחידה מניבת מזומנים

:המודלחייאורך/שימושייםחייםאורך◄.  

,כתשתיותהמסווגיםהנכסיםשלהממוצעהנותרהחייםאורךפיעלנאמדהמודלחייאורך

הליבהנכסלמעשהוהינם,החברהשלהקבועהרכושמכללהמובילהנכסאתהמהווים

המופעלים,הרכבתשלהתשתיתנכסישלהממוצעהחייםאורך.החברהפעילותשל

.השוויהערכתלמועדנכון,שנים28-בכהחברהי"ענאמד,ובהקמה

:המזומניםתזרימיתחזיות◄

מעודכנתסיוםתחזיתעלמבוססת–2020עדהמזומניםתזרימיתחזית◄

.השוויהערכתלמועדנכון

,החברההנהלתלהערכת–2021שנתשלהמזומניםתזרימיתחזית◄

בתחזיתשהונחכפיהנורמאליתלרמהלחזורצפויהמזומניםתזרים

.הקורונהטרםהשנתית

עלתיאמדאלולשניםתחזית–2021לאחרהמזומניםתזרימיתחזית◄

הפיתוחתכניתבמסגרתוהמתוכנניםהקיימיםוהמסילותהקוויםבסיס

.בנפרדוהמטעניםהנוסעיםמגזרלגבי,הקיימת
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:צפויותהשקעות◄

IASי"עפ◄ לגביייאמדוהעתידייםהמזומניםתזרימי,שימוששוויבאמידת,36

מזומניםתזרימייכללולאעתידייםמזומניםתזרימיאומדני.הנוכחיבמצבוהנכס

.הנכסשלהביצועיםרמתהגדלתאומשיפורלנבועהחזוייםשלילייםאוחיובים

אשרשלילייםמזומניםתזרימימתהוויםלישותכאשרכיהתקןמצייןבנוסף

המזומניםתזרימיאומדני,הנכסשלהביצועיםרמתאתמגדיליםאומשפרים

מהגידוללנבועהחזוייםהחיובייםהמזומניםתזרימיאומדןאתיכללולאהעתידיים

תכניתבמסגרת.השליליהמזומניםלתזאימיםהמיוחסותהכלכליותבהטבות

החברהשלהשימוששוויהערכתלצורך.השקעותנכללות,החברהשלהפיתוח

בהתאם.פיתוחפרויקטימהשלמתכתוצאההצפוייםחיובייםתזרימיםנלקחו

.החברהשלהמאושרתהפיתוחלתוכנית
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הכנסות

הנוסעיםמגזרהכנסות◄

.החברההנהלתידיעללנושסופקזאתלשנהמעודכנתסיוםתחזיתעלמבוססת2020לשנתההכנסותתחזית

לתכניתבהתאםנוסעיםקוויופתיחתהתשתיותלהרחבתבהתאםהתחזיתתקופתלאורךמשתנותההכנסות

.באוכלוסיהטבעילגידולובהתאםהחברהשלהפיתוח

.הרכבתהפעלהלפיתוחהמסגרתלהסכםשלישיתהתוספתסכוםאתבתוכהכוללת2020לשנתההכנסותתחזית

.החברהפעילותבגיןנוספיםתשלומיםיתווספוכינקבעבמסגרתו

לרמהלחזורצפויהמזומניםתזריםכיהחברההנהלתהערכתעלמבוססת2021לשנתההכנסותתחזית

.הקורונהטרםהשנתיתבתחזיתשהונחכפישלוהנורמאלית

להנחותבהתאםהשנתיתהנסועהבהיקףהחזויהצמיחהשיעורעלמבוססת2022-2024לשניםההכנסותתחזית

ההכנסותכיהונחואילך2026משנת,לפיכך.2025בשנתהמקסימליתלקיבולתתגיעהנוסעיםשכמותכךהחברה

.תצמחנהלאהנוסעיםממגזרהעצמיות

רווחובתוספתהתייעלותבניכויהשנתיתהמוכרתההוצאהעלסובסידיהתקבלהחברה,הסובסידיההסכםפיעל

ההכנסותובניכוי,לעילשנדונולתרחישיםבהתאם,החברהלהערכתבהתאם2%או4%שלבשיעורבסיס

בהתאםנקבעתהנוסעיםבמגזרההכנסותתחזית,כלומר.חוץוגורמיממסחררווחובניכויהחברהשלהעצמיות

שביןלפערהשלמהמהווההסובסידיה)הרכבתוהפעלתלפיתוחבהסכםמוגדריםאשר,המוכרתההוצאהלמחוללי

קבועיםמרכיביםעלמבוססתהמוכרתההוצאהתחזית.(המוכרתההוצאהכ"לסהנסיעהכרטיסיממכירתהכנסות

בתוספת,נורמטיביתבעלותהמוכפליםתפעולייםפרמטריםעלמבוססיםהמשתניםהמרכיבים.משתניםומרכיבים

והפעלתלפיתוחמסגרתהסכם)ישראלמדינתלביןישראלרכבתביןלהסכםבהתאםוקנסותפרסיםמנגנון

מ"וקנוסעיםתחנותמספר,(מ"בק)שנתיתרכבותנסועת:הינםההסכםפיעלהעיקרייםהפרמטרים.(הרכבת

.פעילהמסילה

2018

(בפועל)

2019

(בפועל)

2020–

1רבעון 

(בפועל)

2020–

2רבעונים 

-4

(תחזית)

נסועת  

רכבות  

מ"מיליוני ק

14.114.83.57.6

מ מסילה  "ק

סוף  )פעילה 

(תקופה

1,4621,4621,4621,486

מספר 

סוף  )תחנות 

(תקופה

68696969

מליוני  

נסיעות  

נוסעים

67.7691437.8

:ההכנסותלקביעתהעיקרייםהפרמטרייםסיכוםלהלן

המקוריתלתחזיתבהשוואה2020בשנתהתפעולייםבפרמטריםהירידה•

מהותיתבצורהמשפיעהלא2019,בדצמבר31ליוםבעבודהשהונחה

.27בעמודשמצוייןכפי2020לשנתהרווחיותתחזיתעל

לפעילותחזרהעלהניחההחברהתחזית,רכבותנסועתפרמטרעבור•

החללשגרההחזרהבפועל,יונילחודש2משבועהחלהנוסעיםרכבות

עלהשפעהללאמהותילאבשינוימדובר.יונילחודשהרביעיבשבוע

.2020לשנתהרווחתחזית

עלגםבסובסידיההחברהאתמזכהההפעלהלהסכםשלישיתתוספת•

.קיימותלתחנותחדשות"(טרמינאלים)"כניסותשתי
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המטעניםמגזרהכנסות◄

.השוויהערכתלמועדנכוןמעודכנתסיוםתחזיתעלמבוססת2020לשנתההכנסותתחזית

תחזיתבסיסעלנבנותזהבמגזרההכנסות.החברההנהלתידיעללנושסופקזאתלשנה

המדדיםעלבעיקרמבוססתהמחיריםרמת.הובלהתחוםאוהלקוחברמתמפורטתהובלה

החברהתכננהאותםמחיריםעליותבתוספת,ערךלהשבתהעבודהביצועבתקופתהידועים

ליוםהובלהממוצעבסיסקביעתהינוהתחזיתקביעתאופן.הלקוחותעםמ"מווניהלהלבצע

כפול)מ"מושלשוניםבשלביםחוזיםלגביעבודההנחותבתוספת,מייצגתבתקופהתפעול

מוכפלתהתחזית.שינוייםבהםצפוייםאשרחתומיםולחוזים(הסכםלחתימתסבירותאחוז

(טון)כמות):מימדים3-בנבניתהתחזית.חזוייםסגירהימיבניכוי,צפוייםתפעולימיבכמות

לצורך)מ"ק*וטון(מסוימיםלקוחותמולצפויותמחיריםעליותאוהתייקרויותכולל)כסף

.(מסובסידיההמטעניםמגזרלהכנסותתחזית

צפויהמזומניםתזריםכיהחברההנהלתהערכתעלמבוססת2021לשנתההכנסותתחזית

.הקורונהטרםהשנתיתבתחזיתשהונחכפישלוהנורמאליתלרמהלחזור

בישראלג"בתמהצפויהצמיחהשיעורעלמבוססת2022-2036לשניםההכנסותתחזית

לאורךשהונחוהצמיחהלשיעוריבהתאם,החברההנחותפיעל.3.3%שהינו,הארוךבטווח

מ"ק*טוןמיליוני2,212בסך,המקסימליתלקיבולתיגיעמ"לקטוןכ"סה,התחזיתתקופת

לאהמטעניםממגזרהעצמיותההכנסותכיהונחואילך2037משנת,לפיכך.2037בשנת

.תצמחנה

2020Q1
2020

Q2-Q4
202120222023

*  מיליוני טון

מ"ק
3147721,3291,3731,419

ואחרותמסחרהכנסות◄

.השוויהערכתלמועדנכוןמעודכנתסיוםתחזיתעלמבוססת2020לשנתההכנסותתחזית

התחזיתתקופתלאורךמשתנותההכנסות.החברההנהלתידיעללנושסופקזאתלשנה

החברהשלהפיתוחלתכניתבהתאםחדשותתחנותופתיחתהתשתיותלהרחבתבהתאם

.באוכלוסיהטבעילגידולובהתאם

צפויהמזומניםתזריםכיהחברההנהלתהערכתעלמבוססת2021לשנתההכנסותתחזית

.הקורונהטרםהשנתיתבתחזיתשהונחכפישלוהנורמאליתלרמהלחזור

לתקופהאחוזיםחמישהשלהצמיחהשיעורעלמבוססת2022לשנתההכנסותתחזית

שיעורעלמבוססת2023-2025לשניםההכנסותתחזית.הנהלההערכתסמךעל,האמורה

עלח"שמליון70-כשלהכנסהלתקרתעדהאמורהלתקופההנוסעיםכמותשלהצמיחה

,לפיכך.2024בשנתהמקסימליתלקיבולתתגיעהנוסעיםשכמותכך,הנהלההנחתבסיס

.תצמחנהלאואחרותמסחרממגזרהעצמיותההכנסותכיהונחואילך2025משנת
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ביעדיםלעמידהבונוס◄

.ביעדיםלעמידהבונוסשלמרכיבכוללותמנוסעיםהסובסידיההכנסות

:רכיביםמשניהמורכבבונוסשנהבכלתקבלהחברה,הסובסידיההסכםפיעל

שירותביעדילעמידהבונוס(1)

נוסעיםכמויותמהגדלתכתוצאהבונוס(2)

ביעדילעמידהבאשרהחברההנחותפיעלנקבעשירותביעדימעמידהכתוצאההבונוס

תוךותוצאותיההחברהניסיוןסמךעלנקבעדיוקלמדדיבנוגעהבונוס.2020לשנת

שירותביעדיעמידהאיבגיןקנסהונח,2020שנתלאחר.בנסועהבגידולהתחשבות

בשנתהחברהשלהעסקיתבתכניתזהקנסלגובהבהתאם,בשנה₪מיליוני6שלבגובה

2020.

בכמויותלגידולבאשרהחברהתחזיתעלמבוססנסיעותביעדימעמידהכתוצאההבונוס

תגדלהנוסעיםכמותכיהונחואילך2026משנת.לבונוסזכאיםהחברהשבגינםנוסעים

.זושנהלאחרבונוסהונחלאולכן,לבונוסזכאישלאבשיעור

רכיבי,הקורונהבתקופתברכבותהנוסעיםכמותמגבלת/הרכבותפעילותהפסקתלאור

.זובתקופתתקפיםאינםוהתמריציםהבונוס

למטעניםסובסידיה◄

הקבועבסכוםמ"ק-טוןמכפלתתהיהלמטעניםהסובסידיה,הסובסידיההסכםפיעל

ניכוילאחרזאת,למטעניםהסובסידיהלהסכםבתוספת2בסעיףכמפורטשנהלאותה

משנתהחלובתמריץסובסידיהבתוספתהחברהתזכה,בנוסף.מ"מעובתוספת,פחת

.מכולותוהובלתהשנתיתהמטעניםהובלתלהיקףבהתאם2019

לטוןבאשרהחברהתחזיותעלמבוססות2020בשנתוהתמריץמסובסידיהההכנסות

.המכולותהובלתותחזיתפחתובניכויבחוזההנקובהסובסידיהבסכוםמוכפל,מ"לק

בתוספתהחברהתזכהלמטעניםהסובסידיהלהסכםבתוספת'ב2לסעיףבהתאםבנוסף

.זהלדוח13'בעמכמתוארמטעניםהובלתעלסובסידיה

המכרעלות◄

הנוסעיםמגזר

.השוויהערכתלמועדנכוןמעודכנתסיוםתחזיתעלמבוססת2020לשנתהמכרעלות

הנחתעלמבוססת2021לשנתהמכרעלות.החברההנהלתידיעללנושסופקזאתלשנה

בתחזיתשהונחכפישלוהנורמטיביתלרמהלחזורצפויהמזומניםתזריםכיהחברה

זהיםעלויותמחוללימבוססתואילך2022משנתהמכרעלות.הקורונהטרםהשנתית

.2021–2020בשניםשהונחולאלו('חנספחראהנוספיםלפרטים)

המטעניםמגזר

למועדנכוןמעודכנתסיוםתחזיתעלמבוססתעלמבוססת2020לשנתהמכרעלות

לשנתהמכרעלות.החברההנהלתידיעללנושסופקזאתלשנההחברה.השוויהערכת

שלוהנורמטיביתלרמהלחזורצפויהמזומניםתזריםכיהחברההנחתעלמבוססת2021

עלמבוססתואילך2022משנתהמכרעלות.הקורונהטרםהשנתיתבתחזיתשהונחכפי

.2021–2020בשניםשהונחולאלו('חנספחראהנוספיםלפרטים)זהיםעלויותמחוללי

ואחרותמסחרמגזר

למועדנכוןמעודכנתסיוםתחזיתעלמבוססתעלמבוססת2020לשנתהמכרעלות

2021לשנתהמכרעלות.החברההנהלתידיעללנושסופקזאתלשנה.השוויהערכת

כפישלוהנורמטיביתלרמהלחזורצפויהמזומניםתזריםכיהחברההנחתעלמבוססת

עלמבוססתואילך2022משנתהמכרעלות.הקורונהטרםהשנתיתבתחזיתשהונח

.2021–2020בשניםשהונחולאלו('חנספחראהנוספיםלפרטים)זהיםעלויותמחוללי

וכלליותהנהלה,מכירההוצאות◄

ועלויותכלליותהוצאות,מטהשכרהוצאותבעיקרכוללותוכלליותהנהלה,מכירההוצאות

זהיםעלויותמחולליפיעלחושבומהמגזריםאחדבכלאלוהוצאות.ושיווקמכירהבגין

שנותלאורך,2021–2020בשניםשהונחולאלו('חנספחראהנוספיםלפרטים)

.התחזית
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פחתהוצאות◄

:הבאיםמהרכיביםמורכבתהפחתתחזית

,החברהמהנהלתשהתקבלונתוניםי"עפ:עצמימהוןקייםרכושבגיןפחת◄

פחת-ברתשהינה,ערךלירידתהפרשהבניכויעצמימהוןהקבועהרכושיתרת

תקופתפניעליופחתזהרכוש.ח"שמליוני493-כעלעומדת,ההערכהבמועד

מהנהלתהתקבלהאשרהקבועהרכוששלההפחתהתחזיתפיעל,התחזית

.החברה

בהתאם,כאמור-התחזיתתקופתלאורךקבועברכושצפויותהשקעות◄

בפרויקטישנהבכלמהרווחיםמחציתתשקיעהחברה,הסובסידיהלהסכם

מהשנההחלתופחתהשנתיתההשקעה.העוקבתבשנהקטניםפיתוח

החייםלאורךבהתאם.שנים23-כשלתקופהלאורךלהשקעההעוקבת

לשנהעדהופחתהשלאהקבועהרכושיתרת.קטניםלפרויקטיםהמוערך

.גרטכערךהשוויהערכתלמועדתהווןהתחזיתשלהאחרונה

מגידולכתוצאה,הקבועהרכושיתרתהפחתתבגיןהחזויבפחתקיטון◄

שימושנעשההקבועהרכוששימוששוויבחינתלצורך-ערךלירידתבהפרשה

מגידולהנובעהקבועהרכושביתרתהקיטוןכאשר,האיטרטיביבמודל

.התחזיתתקופתלאורךמופחתערךלירידתבהפרשה

◄EBITDA

סיוםתחזיתעלמבוססזהשיעור.0.1%הינו2020לשנתEBITDA-השיעור◄

ידיעללנושסופקזאתלשנההחברהשלהשוויהערכתלמועדנכוןמעודכנת

.הקיימותהתשתיותמפיתוחכתוצאהשינוייםהכולל,החברההנהלת

החברההנהלתלהערכתבהתאם3%-כהינו2021לשנתEBITDA-השיעור◄

בתחזיתשהונחכפישלוהנורמאליתלרמהלחזורצפויהממזומיםתזריםכי

.הקורונהטרםהשנתית

,נוסעיםפעילותבגיןשוטפתסובסידיההחברהתקבלהסובסידיההסכםפיעל◄

.החברהלהערכתבהתאם2%אוEBITDA4%לחברהתניבאשר

מטעניםהובלתבגיןהבונוסמרכיבללאהמטעניםבמגזרEBITDA-השיעור◄

במגזרEBITDAהלשיעורבהתאם2029משנתהחל2%-כלהיותנקבע

EBITDA-השיעורכיהונח2020-2028שביןבתקופה.אלובשניםהנוסעים

(0.6%)-לכ2020בשנת(14.7%)-מכישתפראך,שלילייהיההמגזרשל

.2028בשנת

אתלצפותמאודקשהאשר,נקודתייםאירועיםהינםועיצומיםשביתותאירועי◄

אינההחברההשנתיתהתחזיתהכנתבעת,ככלל.מראשוהיקפםעיתוים

,יצויןלכןבהמשך.זהמסוגמארועיםהנובעתמשמעותיתפגיעהבחשבוןלוקחת

במגזרועיצומיםשביתותשלאירועיםנרשמולא2018–2013השניםביןכי

אך,(קצריםזמןלפרקי)עיצומיםהתרחשואמנםהמטעניםבמגזר,הנוסעים

ההסתברותזהבמגזרגםולכן.החברהשלפעילותעלמהותיתהשפעהללא

,זהבענייןנוסיף.2020לשנתהתחזיתהכנתבעתבחשבוןנלקחהלאלשביתה

שאירעכפי,בחברההעבודהיחסיבמערכתהסלמהמתרחשתבהםבמקריםכי

מנתעללרשותההעומדיםהאמצעיםבכלפועלתהחברה,2019שנתבתחילת

.החברהשלהתקינהפעילותהלצורךהתעשייתיהשקטאתלהחזיר
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קבועברכושהשקעות◄

שהופקמהרווחמחציתהחברהתשקיעשנהמידי,הסובסידיהלהסכםבהתאם◄

פיתוחבפרויקטי,הסובסידיהבהסכםכמוגדרמסולאחרפחתללא,הקודמתבשנה

.קטנים

העוקבתמהשנההחלמופחתתהתחזיתמשנותשנהבכלקבועברכושההשקעה◄

עבורהמוערךהחייםלאורךבהתאם,שנים23-כשלתקופהלאורךלהשקעה

עדהופחתהשלאהקבועהרכושיתרת.קטניםמפרויקטיםהנובעהקבועהרכוש

.גרטכערךהשוויהערכתלמועדמהוונתהתחזיתשלהאחרונהלשנה

גרטערך◄

למועדתהווןהאחרונההמודלבשנתקבועברכושההשקעותשלהמופחתתהעלות◄

ההשקעותשלהמופחתתהעלותכיהינההחברההנחת.גרטכערךהשוויהערכת

הזכותנתונהשלחברהמכיווןוזאת,השבהברתתהיההאחרונההמודלבשנת

הקטניםהפרויקטיםמסךלבחירתההנתוניםבפרויקטיםמהרווחיםמחציתלהשקיע

.שנהבאותה

מסהוצאות◄

הסטטוטוריהחברותלמסבהתאםהינוהתחזיתלאורךהונחאשרהמסשיעור◄

ולחברההיות.ואילך2018משנת23%עלעומדאשר,ההערכהבמועדבישראל

הפסדיםבקיזוזמחושב2021בשנתמסלצורכיהרווח2020-בתפעולייםהפסדים

.זובשנהבמלואםהמנוצלים,אלומועברים

החוזרבהוןשינויים◄

שסופקזאתלשנהעדכניתסיוםתחזיתעלמבוססעלמבוססהחוזרההוןתחשיב◄

.סעיףלכלנורמטיבייםמחולליםעלמבוססהחוזרההון.החברההנהלתידיעללנו

בשנתכאשר,שנהמידיהחוזרבהוןהשינוייםביטוילידיבאיםהמודלבמסגרת

.מתאפסהחוזרההוןכיהונח2048

מפורטות2021-2047לשניםהחוזרההוןתחזיתבבנייתהעיקריותההנחות◄

:להלן

הלקוחותלימיבהתאם,לקוחותימי30-כ–ומסחרנוסעיםלקוחות◄

ליתרתבהתאםחושבואשר,2019-2018שביןלתקופההנורמטיביים

בהתאם,חריגהיתרהבניכויוהמסחרהנוסעיםמגזרישלבפועלהלקוחות

.החברהלהנחות

הנורמטיבייםהלקוחותלימיבהתאם,לקוחותימי80-כ–מטעניםלקוחות◄

שלבפועלהלקוחותליתרתבהתאםחושבואשר,2018-2019שביןלתקופה

.החברהלהנחותבהתאם,חריגותיתרותבניכויהמטעניםמגזר

בהתאם,הסובסידיהתשלוםבגיןהחייביםליתרתימים60-כ–ישראלממשלת◄

.הסובסידיהבהסכםהנקוביםהתשלוםלתנאי

מראשהוצאותבגיןתפעוליותיתרותכוללהסעיף–חובהויתרותחייבים◄

לאורךקבועבסכוםלהישארצפויותאלוהוצאותהחברההנחותפיעל.ואחרים

.התחזיתתקופת

-ל2018שביןלתקופההממוצעיםהמלאילימיבהתאם,מלאיימי5-כ–מלאי◄

2019.

מפעילותהספקיםלימיבהתאם,ספקיםימי55-כ–שוטפתמפעילותספקים◄

הצפויהדלקספקיעםהחדשוההסכם2018-2019שביןלתקופהשוטפת

.הדלקספקימולהחברהשליותרטוביםאשראילתנאילהביא

:הבאותהתפעוליותהיתרותאתכוללהסעיף–זכותויתרותזכאים◄

בתחזיתנקבעהאשר,ונלוותשכרבגיןהחברהלעובדיהתחייבותיתרת◄

ההתחייבותלאחוזבהתאם,השנתיתהשכרמעלותקבועכאחוז

.2019–2018שביןלתקופההממוצע

צפויותאלויתרות,החברההנחותפיעל.אחריםזכאיםבגיןיתרות◄

.התחזיתתקופתלאורךקבועבסכוםלהישאר
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ההיווןשיעור◄

תחזיתאתהכולל,ומאוחדיחידתזריםעלמבוססלעילכמפורטהשימוששוויאמידתמודל

מטענים,נוסעים:פעילותהתחומימשלושתלהלנבועהעתידים,החברהשלהמזומניםתזרימי

תחוםכלעבורשנאמדוההיווןשיעורישלשקלולהינוהחברהשלההיווןשיעור,לפיכך.ומסחר

.פעילות

שלהמאפייניםנבחנו,הפעילותמתחומיאחדלכלהראויההיווןשיעוראתלאמודמנתעל

כוללאשר,המסחרפעילותתחוםכיעולהמבחינתנו.ביניהםהגומליןקשריוכןהפעילותתחומי

.בתחנותהנוסעיםלמעברהדוקבאופןקשור,בלבדהתחנותשטחיבתוךהמסחרפעילותאת

לאמודיש,בנוסף.המסחרולפעילותהנוסעיםלפעילותיחידהיווןשיעורלאמודראוי,לפיכך

.המטעניםלפעילותנפרדהיווןשיעור

להתפלגותבהתאם,לעילההיווןשיעורישלמשוקללכממוצענקבעהחברהשלההיווןשיעור

תקופתלאורךהחברההכנסותלכללביחסהפעילותמתחומיאחדלכלהמיוחסותההכנסות

לאמידתפרט,זהותהינןלעילההיווןשיעוריבתחשיביההנחותלמעשהכייודגש.התחזית

.בנפרדפעילותתחוםלכלהרלוונטייםהסיכוניםאתהמשקללת,הביטא

פעילותאופילאור.5.41%הינוהקורונההשפעתתחת2020בשנתשנלקחההיווןשיעור

פעילותעלהקורונההשפעתכיהחברההנהלתוהנחתמהמדינההמתמשךהסבסוד,החברה

ירדההיווןשיעורהתחזיתשנותבשארכיהערכנו,בלבד2020בשנתביטוילידייבואוהחברה

.4.91%-כשלהיווןלשיעור0.5%-בכ

.'הנספחראהלהרחבה

:התחזיותבבנייתבחשבותוהבאתןהרכבתפעילותעלהקורונההשפעות◄

26.03.2020מההחלהרכבותתנועתהופסקההקורונהנגיףהתפשטותבעקבות◄

בתקופההחברהשלההכנסהמחוללינפגעומכךכתוצאה22.06.2020לועד

הוצאותיהבגיןהחברהאתלשפותהמדינהנכונותבעקבותאולםהרלוונטית

שהתוצאותומכאןהחברהשללכלכליותממששלנזקנגרםלאזובתקופה

לשינוייםמסוייםביטוימתןלצורך.מהותישינויללאנותרותהחברהשלהעסקיות

שיעורבאמצעותהשוקלסיכוןביטוילתתהחברהבחרה,יהיואםלנצפהמעבר

.הקרובההפעילותבשנתההיוון

:המדינהמוללהסכם'גתוספת◄

תוספתבמסגרת,והפיתוחההפעלהלהסכםתוספתנחתמה2020,במאי27ביום◄

התוספת.2020שנתוכוללועד2018משנתרטרואקטיביותתוספותניתנוזו

טרמינליםוהפעלתנבוןיצחקתחנתהפעלתעלויותבגיןשיפויהיתרביןכוללת

קיבלהתוספתסכום.הרכבתמערכיהארכתבגיןושיפויקיימותבתחנותחדשים

ביטויקיבלולא2020בשנתהנותריםהרבעוניםלשלושתהחברהבתחזיותביטוי

.הפנקסניבערך

מהקרונותחלקשלמעברבעקבותקודמתעבודהלעומתהנוסעיםבתחזיתגידול◄

:אורבנייםלקרונות

הסבתפרויקטאתלביצועותקצבהאישרההמדינה2,2020רבעוןבמהלך◄

דוקרונותDD)מסוגנוסעיםקרונות120-במדובר.אורבנייםלקרונותהקרונות

-בכתגדלהנוסעיםקיבולתמכךוכתוצאהעמידהלקרונותיהפכואשר(קומתיים

.בשנהנוסעיםמליון4.3
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אמידת סכום בר השבה. 3

תוצאות הערכת השווי

ניתוח רגישות לשווי פעילות  

הרווחיותובשיעור2021משנתהחלההיווןבשיעורהשינויהשפעתאתמציגהרגישותניתוח

:החברהשלהפעילותשוויעל,ארוךלטווח

.ביקרה או סקרה את אופן חישוב הערך הפנקסני, לא בחנהEY. הערך הפנקסני  התקבל מהנהלת החברה1

43.91%4.41%4.91%5.41%5.91%, ח"שמליוני 

1.0%767735706678654

1.5%854815778738714

2.0%944895852811776

2.5%1,032963926879838

3.0%1,1231,045999947900

ומסקנותסיכום

למועדהמזומניםמניבתהיחידהשלהשבהברהסכום,לעילההנחותלאור

.ח"שמליוני852נאמדהשוויהערכת

ח"שמליוני803הינוהחברהמהנהלתשנמסרכפיהחברהשלהפנקסניהערך

.ח"שמליוני49-כשלבגובהערךמעלייתרווחברישותצורךישלפיכך

שיטת,ההכנסותגישתלפי,החברהשלהפעילותלשוויבהתאםנאמדההשבהברהסכום

DCF.

:השוויהערכתלמועדנכוןההשבה-ברהסכוםלגביהמלצותינולהלן

2020,  במרץ31נכון ליוםח"מליוני ש

852סכום בר השבה  

803ערך פנקסני

49עליית ערך

1
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שמות

מ"בע( ישראל)ארנסט יאנג EYארנסט אנד יאנג או 

החברה או הרכבת או 

רכבת ישראל

מ"רכבת ישראל בע

2020, יוני29ח זה מיום "דוח"הדו

הנהלת רכבת ישראלהנהלה

2020, במרץ31מועד הערכת השווי

קיצורים

הסכם 

הסובסידיה

,  ליוני17הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביום 

כולל כל הנספחים המצורפים להסכם, 2014

הסכם 

הסובסידיה הישן

,  לדצמבר30הסכם מסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביום 

.כולל כל הנספחים המצורפים להסכם, 2009

ענף הרכבותענף

2019תכנית הפיתוח של רכבת ישראל לשנת תכנית הפיתוח

תוצר מקומי גולמיג "תמ

.2048, 1ורבעון 2047–2020השנים תקופת התחזית

CAPMCapital Asset Pricing Model

DCFDiscounted Cash Flow

EBITDAפחת והפחתות, מס, רווח לפני הוצאות ריבית

EVEnterprise Value–שווי פעילות

IAS 36ירידת ערך נכסים"36תקן חשבונאות בינלאומי או התקן"

IFRSInternational Financial Reporting Standards–כספידיווחתקני

בינלאומיים

WACCWeighted Average Cost of Capital-מחיר ההון המשוקלל

A##FY20##-רווח והפסד לשנה שנסתיימה ב

IFRSInternational Financial Reporting Standards –  תקני דיווח כספי

בינלאומיים

IAS 36ירידת ערך נכסים"36תקן חשבונאות בינלאומי או התקן  ."

קיצורים-' נספח א

נספחים. 4
כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4
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כילהאמיןלנוגורםאשרדברלידיעתנוהובאלא,להלןהמפורטותנוספותלמגבלותבכפוף◄

.נכוניםאינםזהח"בדוהמפורטיםוהנתוניםהעובדות

ומוגבל,הנדוניםהאחריםובנושאיםשוויבהערכותשלנווהניסיוןהידעעלמבוססזהח"דו◄

ביחס,מקובליםחשבונאותכללילפיחות"דועריכתאוסקירה,ביקורתערכנולא.להם

אודעהחוויםאנואין,לפיכך.זהח"בדוהכלולעתידפניצופהאוהיסטוריפיננסילמידע

Fairnessמהווהאינוזהח"דו.זהמידעלגבישהואסוגמכלביטחוןנותנים Opinion,ייעוץ

להטילשניתןמעונשיםהתחמקותלשםלשמשנועדלאזהח"דו.משפטיייעוץאוהשקעה

בולעשות,רשאיאינוכןגםאחרמיסיםמשלםוכל,רשאיםואינכם,החליםהמסדיניפיעל

.כאמורשימוש

עלהסתמכנו.זהח"דונשואבנכסיםאובעסקהבעלותזכויותלגביבדיקותערכנולא◄

תקפההבעלותזכות(i)כילהניחרשאיםואנוזהבענייןהבעליםידיעלשניתנוהמצגים

עמידהקיימת(iii);כלשהםלשעבודיםאולעכבוןנתוניםאינםוהנכסיםהעסק(ii);וסחירה

איכות,לשימושיםהמתייחסיםאלולגרועומבלילרבות)החליםוהתקנותהחוקיםבכלמלאה

,האכלוסתעודות,הרישיונותכל(iv)-ו;(דרישותבאלווכיוצא,ובנייהתכנון,סביבה

יישות,ממשלתיתסוכנותאורשותמכל,והמנהלייםהחקיקתייםוההיתריםההסכמות

זהח"לדוכלשהובאופןהקשורברכושכלשהושימושעבורהנדרשים,פרטיארגוןאופרטית

אחריותעצמנועלנוטליםאנואין.חודשואוהשגהבריאוהושגו,ח"הדונשואלשירותיםאו

.כלשהורכוששלהמשפטילתיאורכלשהי

שימושכלבולעשותואיןהתואםהעבודהבנספחהמצוינתלמטרהורקאךהוכןזהח"דו◄

דרךפומביות,שלוסיכוםאותמצית,ממנוחלקלכלאוזהח"לדולתתאין.אחרתמטרהלכל

.ובכתבמראשהסכמתנוללא,(פרטייםאו)פומבייםמדיהערוצי

יכוליםהשוקבתנאישינויים.לעילכמפורטהקובעלתאריךנכונותהינןהוגןלשוויהמלצותינו◄

עלנוטליםאנואין.הקובעבתאריךהמצוינותמאלובמהותןשונותשווילהערכותלגרום

,הדוחאתנעדכןאנו.הקובעהתאריךלאחרהשוקבתנאילשינוייםכלשהיאחריותעצמנו

המיעוטמניותרכישתעםבקשרידיכםעלשיידרשככל,הקובעלמועדמאוחריםלמועדים

.לעילכאמורוהכלומופחתאחידשעהלתעריףבתמורה,כאמור

אולעסקורוכשלאתרהבעליםשלהיכולתלחוסרכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין◄

.ח"בדוהמצויןבשווילנכסיו

לגביהםלנכסיםאולעסקביחס,אלקטרונייםבאמצעיםונתוניםפהובעלבכתבמידעקיבלנו◄

לוודאכלשהיאחריותלנוואיןח"הדוהכנתלשםזהמידעעלהסתמכנו.הניתוחאתביצענו

אחריותעצמנועלנוטליםאנואין.האמורהמידעשלהשלמותאוהנכונותאתעצמאיבאופן

.שלכםההנהלהידיעללרבות,אחריםידיעללנוסופקאשרהמידעדיוקאולשלמותכלשהי

השוויבהערכתהשתמשובהםאשר,מסוימיםהיסטורייםפיננסייםלנתוניםוהגענוייתכן◄

חות"דו.ההנהלהבאחריותאשר,מבוקריםלאאו/ומבוקריםכספייםחות"דומתוך,שלנו

בדקנולאאנו.מקובליםחשבונאייםכלליםמתוקףנדרשיםאשרגילוייםלכלוליכוליםכספיים

נותניםאודעהחוויםואיננוהגענואליהםהנתוניםשלהשלמותאוהנכונותאתעצמאית

.הכספייםחות"הדולגביאוהנתוניםלגבישהואסוגמכלהבטחה

הערכתביצועלצורךורקאךח"בדוכלולותהמזומניםתזרימילגביהנתוניםשלההערכות◄

לביצועים"Projections"מסוגאו"Forecasts"מסוגכתחזיותלשמשנועדוולאהשווי

Agreedביצענולאוכן,חות"דואובדיקהערכנולא.עתידיים upon procedures,ביחס

נותניםאודעהחוויםאנואין,לפיכך.כלשהוחשבונאיתקןלפיהמזומניםתזריםלנתוני

מאחר,ועודזאת.התבססושעליהןלהנחותאולנתוניםביחסשהואסוגמכלהבטחה

ביןהבדליםישנםרובפיעל,שצפויכפימתרחשיםאינםונסיבותאירועיםקרובותולעתים

.מהותייםלהיותיכוליםאלווהבדליםבפועלותוצאותתוצאותהערכת

,מסלדיווחיהחלטותאופיננסיותלהחלטותביחסכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין◄

.ההנהלהבאחריותהינןאשר

להיותאועדותלתתאו,נוספתעבודהלבצעאונוספיםשירותיםלספקנדרשיםאנואין◄

,זהח"לדובנוגעאוהניתוחאתביצענולגביהםלנכסיםאולעסקבנוגעמשפטבביתנוכחים

לרבות,מוסמכתרשותכלידיעל,כאמורהמיעוטמניותלרכישתבקשריידרשואלואםאלא

.ע"נירשות

אחרדיןאו,כאלותקנותאולרעהושימושמרמהחוקיהופרוהאםכלשהיקביעהערכנולא◄

כיממליציםואנוכלשהומשפטיייעוץלספקכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין.כלשהו

.משפטייםלנושאיםביחסשלכםהמשפטייםביועציםתיוועצו

הצהרה על תנאים מגבילים–' נספח ב
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ירידת ערך נכסים

גישה כללית לבחינת ירידת ערך–' נספח ג

נספחים. 4

רקע

36IAS  קובע נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח שנכסיה לא יוצגו בסכום העולה על הסכום

כאשר ערכו בספרים  , ההשבה שלו-הגבוה מהסכום בר, נכס מוצג בסכום. ההשבה שלהם-בר

חלה ירידה בערך הנכס , במקרה כזה. עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו

.  והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד מירידת ערך

הגדרות

:ומשמעותם36IAS-להלן מונחים המשמשים ב

ובניכוי הפסדים מירידת  , הוא הסכום בו מוכר הנכס לאחר ניכוי כל פחת שנצבר-ערך בספרים

.ערך שנצברו

המפיקה תזרימי מזומנים  , היא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר-מזומנים-יחידה מניבה

המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות  בתזרימישהם בלתי תלויים בעיקרם , חיוביים

.נכסים אחרות

החזויים לנבוע מנכס או  , הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים-שווי שימוש

.מזומנים-מיחידה מניבה

מזומנים  -הוא הסכום שניתן לקבל ממכירת נכס או יחידה מניבה-שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה

הפועלים  , בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון

.בניכוי עלויות מימוש, בצורה מושכלת

מזומנים כגבוה מבין השווי הוגן שלו  -הוא הסכום של נכס או יחידה מניבה-סכום בר השבה

.בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו

עיתוי בחינת ירידת ערך

אם מתקיים  . המצביעים על ירידת ערך של נכס, ישות תבחן בכל תאריך מאזן אם קיימים סימנים

.ההשבה של הנכס-על הישות לאמוד את הסכום בר, סימן כלשהו

:על הישות גם לבחון, ללא קשר אם קיים סימן לירידת ערך

אחת לשנה ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי שלו אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר או נכס . א

.  ההשבה שלו-בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש על ידי השוואת ערכו בספרים לסכום בר

כל עוד היא מתבצעת באותו  , בחינה לירידת ערך זו עשויה להתבצע בכל מועד במהלך השנה

.  ניתן לבחון ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים שונים במועדים שונים. מועד בכל שנה

נכס , אם נכס בלתי מוחשי כזה הוכר לראשונה במהלך התקופה השנתית השוטפת, אולם

.בלתי מוחשי זה ייבחן לירידת ערך לפני תום התקופה השנתית השוטפת

.אחת לשנה ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים. ב

סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכס

על ישות לשקול  , המצביע על ירידת ערך של נכס, לצורך הערכה אם מתקיים סימן כלשהו

:את הסימנים הבאים, כמינימום

:מקורות מידע חיצוניים

חלה ירידה משמעותית בערך השוק של הנכס מעבר לחזוי כתוצאה  , במהלך התקופה

.מחלוף הזמן או משימוש רגיל

  שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או שיחולו

שבה פועלת  , הכלכלית או המשפטית, השיווקית, בסביבה הטכנולוגית, בעתיד הקרוב

.או בשוק אליו מיועד הנכס, הישות

  במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים בשוק

המשמש בחישוב שווי השימוש של הנכס , וסביר שעליות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון

. השבה של הנכס-ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר

 הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משווי השוק של הישות(Market 

capitalization.)

:מקורות מידע פנימיים

קיימות ראיות זמינות להתיישנות או לנזק פיזי של נכס.

  שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או חזויים לחול

.  בהיקף או באופן שבו נעשה שימוש בנכס או חזוי שיעשה בו שימוש, בעתיד הקרוב

להפסקת פעילות או לשינוי מבני  תוכניות, שינויים אלה כוללים השבתת שימוש בנכס

למימוש הנכס לפני המועד שנחזה קודם לכן  תוכניות, שאליה שייך הנכס, בפעילות

.והערכה מחדש של אורך החיים השימושיים של הנכס כמוגדר ולא כבלתי מוגדר

המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים  , קיימות ראיות זמינות ממערכת הדיווח הפנימי

.גרועים מאלו שנחזו, או יהיו, של הנכס הם
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השבהברסכום

השבה כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של נכס או יחידה  -התקן מגדיר סכום בר

.מזומנים לבין שווי השימוש בו-מניבה

והן את שווי השימוש  , לא תמיד הכרחי לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של הנכס

לא חלה ירידה בערך הנכס , אם אחד מבין סכומים אלה עולה על הערך בספרים של הנכס. שלו

.ואין צורך לאמוד את הסכום האחר

גם אם הנכס אינו נסחר , עשויה להיות אפשרות לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה

מכיוון  , לעיתים אין זה אפשרי לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה, אולם. בשוק פעיל

שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממכירת הנכס בעסקה שאינה מושפעת  

,  במקרה זה. הפועלים בצורה מושכלת, מיחסים מיוחדים בין הצדדים בין קונה מרצון למוכר מרצון

.ההשבה שלו-הישות עשויה להשתמש בשווי השימוש של הנכס כסכום בר

אם אין סיבה להאמין ששווי השימוש של נכס עולה באופן מהותי על השווי ההוגן שלו בניכוי  

.  ההשבה-השווי ההוגן של הנכס בניכוי עלויות למכירה עשוי לשמש כסכום בר, עלויות למכירה

זה יהיה המקרה כאשר הנכס מיועד, לעיתים קרובות

זאת מכיוון ששווי השימוש של נכס המיועד למימוש יתבסס בעיקר על התמורה נטו  . למימוש

הם  , מהמשך השימוש בנכס עד למכירתו, מאחר וסביר כי תזרימי המזומנים העתידיים, מהמימוש

.זניחים

אלא אם הנכס אינו מניב תזרימי מזומנים חיוביים שהם  , השבה ייקבע לגבי נכס בודד-סכום בר

אם . או מקבוצות נכסים אחרות, מזומנים חיוביים מנכסים אחריםבתזרימיבלתי תלויים בעיקרם 

.מזומנים אליה שייך הנכס-השבה ייקבע לגבי היחידה המניבה-זה המקרה הסכום בר

מכירהעלויותבניכויהוגןשווי

הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם 

מכירה מחייב בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים מותאם בגין עלויות  

.במישרין למימוש הנכסלייחסןתוספתיות שניתן יהיה 

השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה  , אך הנכס נסחר בשוק פעיל, כאשר אין הסכם מכירה מחייב

.  יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימוש

השווי ההגון בניכוי עלויות למכירה יתבסס  , כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס

בתאריך  , על המידע הזמין הטוב ביותר על מנת לשקף את הסכום שישות הייתה יכולה לקבל

בין קונה  , תמורת מימוש הנכס בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים, המאזן

בקביעת סכום  . לאחר ניכוי עלויות מימוש, הפועלים בצורה מושכלת, מרצון לבין מוכר מרצון

ישות מביאה בחשבון את התוצאות של עסקאות שנעשו לאחרונה בנכסים דומים באותו  , זה

.  ענף

שווי שימוש

:המרכיבים שלהלן ישתקפו בחישוב שווי השימוש של נכס

אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס.

תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים אלה.

המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון, ערך הזמן של הכסף.

 המחיר לנשיאת(for bearing )שטבועה בנכס, אי וודאות.

שמשתתפים בשוק ישקפו בתמחור תזרימי המזומנים  , כגון היעדר נזילות, גורמים אחרים

.העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס

:אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את השלבים הבאים

שינבעו משימוש מתמשך  , הן חיוביים והן שליליים, אמידת תזרימי המזומנים העתידיים

.בנכס וממימושו הסופי

 מזומנים עתידיים אלהלתזרימייישום שיעור ניכיון מתאים.

:במדידת שווי השימוש הישות

המייצגות את האומדן  , תבסס את תחזית תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות

שישררו בהלך יתרת אורך  , הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התחום של התנאים הכלכליים

.החיים השימושיים של הנכס

העדכניים ביותר, תחזיות כספיים/תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על תקציבים  ,

יכסו תקופה  , תחזיות כאלה/המבוססות על תקציבים, תחזיות. שאושרו על ידי ההנהלה

.אלה אם ניתן להצדיק תקופה ארוכה יותר, שנים5מרבית של 
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:לכלולצריכיםעתידייםמזומניםתזרימיאומדני

בנכסהמתמשךמהשימושחיובייםמזומניםתזרימיתחזיות.

המזומניםתזרימיאתלהפיקמנתעל,בהכרחשיתהוו,שלילייםמזומניםתזרימיתחזיות

(לשימושהנכסלהכנתשלילייםמזומניםתזרימיכולל)בנכסהמתמשךמהשימושהחיוביים

.לנכס,ועקביסבירבאופןלהקצותםאובמישריןלייחסםניתןואשר

השימושייםחייובתוםהנכסבמימוש(שישולמואו)שיתקבלו,בכללאם,נטומזומניםתזרימי.

החזוייםשלילייםאוחיובייםמזומניםתזרימיאומדנייכללולאעתידייםמזומניםתזרימיאומדני

:מלנבוע

לגביומחויבתאינהשהישותעתידימבנישינוי

הנכסשלהביצועיםרמתהגדלתאושיפור.

:יכללולאהעתידייםהמזומניםתזרימישלאומדנים

מימוןמפעילויותשלילייםאוחיובייםמזומניםתזרימי.

ההכנסהעלמסיםתקבוליאותשלומי.

שימושתוךמהווניםמכןולאחרמופקיםהםבובמטבענאמדיםהעתידייםהמזומניםתזרימי

המיידיהחליפיןשערלפיהנוכחיהערךאתמתרגמתישות.מטבעלאותוהמתאיםניכיוןבשיעור

.השימוששוויחישובבמועד

הניכיוןשיעור

שלשוטפותשוקהערכותהמשקףמסלפנישיעורלהיותצריךהניכיוןשיעור

הכסףשלהזמןערך.

המזומניםתזרימישלהאומדניםהותאמולאבגינםאשר,הנכסשלהספציפייםהסיכונים

.העתידיים

ערךמירידתהפסדשלומדידההכרה

שלהשבה-ברהסכום,אםורק,אםשלוהשבהברלסכוםבספריםהנכסערךאתלהפחיתיש

.ערךמירידתהפסדמהווהזוהפחתה.בספריםמערכונמוךהנכס

יחידותשלביותרהקטנההקבוצה)מזומנים-מניבהיחידהשלערךמירידתבהפסדלהכיריש

קבוצת)היחידהשלהשבה-ברהסכום,אםורק,אם(מוניטיןהוקצהשאליהמזומנים-מניבות

.היחידהשלבספריםמהערךנמוך(היחידות

הנכסשייךאליהמזומניםמניבתיחידהזיהוי

.נכסאותושלההשבה-ברהסכוםאתלחשביש,נכסשלערךלירידתכלשהוסימןישנואם

-ברהסכוםאתלחשבהישותעל,הבודדהנכסשלההשבה-ברהסכוםאתלאמודניתןלאאם

.הנכסשייךאליה,מזומנים-המניבההיחידהשלההשבה

אונכסיםלאותםלתקופהמתקופהעקביבאופןמזוהותלהיותצריכותמזומנים-מניבותיחידות

.לשינויהצדקהקיימתאםאלא,נכסיםסוגי

אחתלכלהרכישהממועדיוקצה,עסקיבצירוףשנרכשמוניטין,ערךלירידתבחינהלצורך

אשר,הרוכששלמזומנים-המניבותהיחידותשלקבוצותאומזומנים-המניבותמהיחידות

שלאחרותהתחייבויותאואחריםנכסיםאםקשרללא,הצירוףשלמהסינרגיהליהנותחזויות

אליהןיחידותשלקבוצהאויחידהכל.אלויחידותשלקבוצותאוליחידותשויכושנרכשהגוף

עלמעקבקייםשבהבישותביותרהנמוכההרמהאתתייצג,לעילכאמורמוניטיןהוקצה

.פנימייםהנהלהלצורכיהמוניטין

כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4



מ"בחינת ירידת ערך נכסי רכבת ישראל בע Page 35 of 48

2020, יוני29 |

זיהוי יחידה מניבת מזומנים

כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4

,אחריםמנכסיםהחיובייםהמזומניםבתזרימיבעיקרםתלוייםבלתישהם,חיובייםמזומניםתזרימיהמפיקה,ביותרהקטנההמזוהההנכסיםכקבוצתמוגדרתמזומניםמניבתיחידה,36IASי"עפ

מזומניםמניבתיחידהמהווה(התחנותבמתחמיהסחרופעילותהמטעניםפעילות,הנוסעיםפעילותאתהכוללת)בכללותההחברהכינקבע,הרכבתהנהלתעםבתיאום.'אנספחראהלהרחבה

:הבאיםהגורמיםעל,היתרביןמתבססתזוקביעה.אחת

לשייךניתןלא,בנוסף.המטעניםמגזראתוהןהנוסעיםמגזראתהןמשמשותוהןהרכבתפעילותשלהליבהנכסהינןהתשתיות;לתשתיותמיוחסהחברהשלהקבועמהרכושממחציתיותר

.שרירותיתבצורהאלאהמטעניםולמגזרהנוסעיםלמגזרל"הנהתשתיותמרביתאת

נכסיםלייחסניתןאמנם.התשתיתבאותהשימושתוךהכנסותמפיקותהפעילויותשתיכאשר,הפעלתןלצורךבתשתיותמהותיבאופןתלויותהנוסעיםפעילותוהןהמטעניםפעילותהן

תוךמזומניםתזרימיהמפיקותהרכבתלפעילויותלהתייחסניתן,ולפיכך,התשתיותהינוהכנסותלהפקתהמשמשהעיקריהנכסאך,ניידציודובעיקר,מהפעילויותאחתלכלאחריםספציפיים

.אחתמזומניםמניבתכיחידה,משותפתבתשתיתשימוש

פעילותבגיןשוטפתסובסידיה(א):עיקרייםמרכיביםשלושהלמעשהכוללתלחברההמוענקתהסובסידיהכיעולההחדשלהסכםבהתאםלחברההמוענקתהסובסידיהסכומימניתוח

.קיימיםקוויםוהרחבתחדשיםקוויםהקמת,תשתיותפיתוחבגיןפיתוחסובסידיית(ג),וכן;המטעניםפעילותבגיןשוטפתסובסידיה(ב);הנוסעים

לפעילויותהפיתוחסובסידייתסכומיאתלהקצותניתןלא,המטעניםלפעילותהמיוחסיםהסובסידיהסכומילביןהנוסעיםלפעילותהמיוחסיםהשוטפתהסובסידיהסכומיביןלהפרידשניתןבעוד

.יחדגםהפעילויותשתיאתישרתוקיימיםבקוויםהתשתיותושדרוגשיוקמוהחדשיםהקוויםמרבית.שרירותישאינובאופןהשונות

אוהקיימיםמהקוויםיותראובאחדרכבתשירותיולספקלהפסיקניתןלא,בנוסף.במקבילהתחומיםבשניולפעולרכבתשירותילספקמחויבתהרכבת,החדשהסובסידיההסכםפיעל

.אחתמזומניםמניבתכיחידהוהפעילויותהקוויםלכללהתייחסיש,פעילותאוקולבטלניתןשלאבמקרה,לתקן68סעיףלפי.אחתכמקשההקוויםכלאתלהפעילוישהמתוכננים

תחומיבתוךהמסחרייםהשטחים.לנוסעיםנלוויםשירותיםמתןלצורךהרכבתתחנותבתחומיהנמצאיםמסחרייםשטחיםשלישייםלצדדיםמשכירההרכבת,כאמור,הסחרלפעילותבאשר

,הפעילותמכללהסחרפעילותתוצאותאתלהפרידניתןאמנם.מהירומזוןקפיטריה–כגוןלנוסעיםבסיסייםשירותיםמספקיםוהםהיותהרכבתתחנתממתחםאינטגרליחלקמהוויםהתחנה

שירותיםבמתןכרוכהרכבתתחנתהפעלתשכן,הנוסעיםלמגזרהדוקבאופןקשורותשהכנסותיהמכיוון,עצמאיבאופןמזומניםתזרימימפיקהזופעילותכילומרניתןלאאך

יותרגדולהמזומניםמניבתמיחידהחלקמהווהזופעילות,לפיכך.פעילההייתההרכבתתחנתאלמלאמתקיימיםהיולאהמסחרייםהמתחמיםכילומרניתן,כןכמו.התחנהלבאינלווים

.הרכבתפעילותאתהכוללת

גישה כללית לבחינת ירידת ערך–' נספח ג

נספחים. 4
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סקירה כללית

ההכנסהגישת:הגישותמשלושיותראואחתשלנאותיישוםעלתתבססהפעילותשוויהערכת

(Income Approach),ההשוואהגישת/השוקגישת(Market Approach)העלותוגישת

(Cost Approach).ההערכהבניתוחהגישותמשלושאחתבכלשימושלשקולשישאףעל,

מנתעללבחוריש,גישותאו,גישהבאיזויכתיבומידעשלוזמינותוהחברהפעילותאופי

.החברהשלההוגןהשוויאתמיטביבאופןלהעריך

(Market Approach)גישת ההשוואה 

שווי,כלומר.דומותבחברותבעסקאותשוקממחיריהנאסףמידעעלמתבססתההשוואהגישת

איסוףלאחר.דומותחברותעבורבשוקאחריםרוכשיםששילמוהמחירפיעלנמדדחברה

לחברותיחסיבאופןהמוערכתהחברהמצבאתנאותבאופןשישקפוהתאמותמבוצעות,המידע

.החברהממכירתלהתקבלהצפויהשווימתקבלההשוואהגישתמיישוםכתוצאה.בשוקהדומות

(Income Approach)גישת ההכנסה 

זוגישהשלהיסודהנחת.החברהפעילותשלהכנסותהפקתביכולתמתמקדתההכנסהגישת

מזומןכניסת)נטוהכלכליתההטבהשלהנוכחיהערךי"עלמדידהניתןחברהשלששוויההיא

כולליםזוגישהביישוםלבצעשישהצעדים.החברהחיילאורךשתתקבל(מזומןהוצאתכנגד

באמצעותנוכחילערךאלוהתזרימיםוהמרת,מסלאחרהצפוייםהמזומניםתזרימיהערכת

.העסקיהסיכוןאתוהןהזמןערךאתהןשמשקללהיווןבשיעורמשתמשההיווןתהליך.היוון

.ההוגןלשוויאינדיקציהייתןמסלאחרהעתידייםהתזרימיםשלהנוכחיהערךסיכום,לבסוף

(Cost Approach)גישת העלות 

בעל,תחליפינכסעלותמאשריותרהקייםהנכסעלישלםלאשמשקיעהיאהגישההנחת

הנכסלשחלוףהצפויהשוויעלבהתבססמוערךהחברהשווי,זוגישהפיעל.זהיםמאפיינים

אופונקציונאליתהתיישנותהמבטאפחתבניכוימוערכתבחדשהנכסהחלפתעלות.אחרבנכס

ההתחייבויותבניכויהנכסיםשלהכלכליהשווילפיחברהשווייוערך,זוגישהפיעל.כלכלית

.ן"נדלוחברותהחזקהחברותשווילהערכתמקובלתזוגישה.שלה

המתודולוגיה הנבחרת  

בשיטת היוון תזרימי מזומנים  , במסגרת הערכת השווי של נעשתה לפי גישת ההכנסה

(Discounted Cash Flow)–DCF.

Income Approach

Methods
Cash Flow oriented

Profit 
oriented

Market Approach Cost Approach

Guideline Company 
method

Capitalised 
Earnings method

DCF method
Similar transactions 

method

Value is 
based on

- Future revenue for capital providers

- Discounted revenue

- Trading risk into account

Market value 
comparable 
companies/

transactions

- Current assets 
and liabilities

- Hidden 

reserves
- Historical 

performance

Overview valuation methods

Source: EY TAS

גישות הערכת שווי ומתודולוגיה–' נספח ד
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סיכון אי וודאות

שיטות היוון  . יישומה של שיטות היוון תזרים המזומנים דורשת קביעתו של שיעור היוון מתאים
המילה סיכון מתייחסת לכל  , בשימושה הנפוץ. תזרים מזומנים מיושמות תחת תנאי אי ודאות

ההנחה היא כי משתתפי שוק הם  . בו לחשיפה יש תוצאה שלילית, חשיפה למצב של אי ודאות
משתתף שוק אוהב סיכון מעדיף מצב עם טווח צר של אי ודאות על מצב של טווח    . שונאי סיכון

הנקרא  , משתתפי שוק מחפשים אחר פיצוי. רחב יותר של אי ודאות בהקשר לתוצאה צפויה
.בעבור קבלת אי ודאות, פרמיית סיכון

לכן קביעתו של שיעור היוון מרמז על השוואה בין תזרימי מזומנים המופקים לבין תזרימי מזומנים  
יש לשים לב שתזרימי המזומנים  , בהקשר זה. המופקים מהשקעות חלופיות המועדפות ביותר

.  המופקים מהנכס המוערך ומהשקעה אלטרנטיבית הינם שווי ערך במונחי סיכון ומועדי פירעון

(.  WACC)קביעתו של שיעור היוון ספציפי לנכס ומותאם סיכון מבוסס על מחיר ההון המשוקלל 
:WACC-הנוסחה הבאה משמשת לחישוב ה

WACC =      WE * KE + WD * KD

:כאשר

WE= שווי שוק של הון  / שווי שוק הון עצמי

KE   =שיעור תשואה נדרש על הון עצמי

WD= שווי שוק של הון/ שווי חוב נושא ריבית

KD =שיעור תשואה נדרש על החוב אחרי מס

יש לבצע התאמות המתבססות על  , משקף את הסיכון הספציפי של הענףWACC-מכיוון שה
.החברות

שיעור תשואה נדרש על הון עצמי

מניח כי מחיר ההון שווה  CAMP-ה. CAPM-על מנת להעריך את מחיר ההון משתמשים במודל ה
פרמיית הסיכון הינה הסיכון  . לתשואה על נייר ערך חסר סיכון בתוספת פרמיית סיכון פרטנית

.מוכפל בתשואת סיכון השוק ובתוספת סיכונים ספציפיים( ביטא)השיטתי של הענף 

:הנוסחה הבאה משמשת לחישוב שיעור תשואה נדרש על הון עצמי

KE =      RF + β * MRP + SRP

:כאשר

KE   =שיעור תשואה נדרש על הון עצמי

RF=ריבית חסרת סיכון

β =הסיכון השיטתי של החברה

MRP   =פרמיית סיכון השוק

SRP   =  פרמיית סיכון ספציפי

שיעור ההיוון–' נספח ה
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(המשך)סיכון אי וודאות 

בפועל  . נקודת ההתחלה להערכת שיעור תשואה נדרש על הון עצמי הינה ריבית חסרת סיכון

אגרות חוב  , למשל, מקובל להשתמש בשיעור הריבית של השקעה ארוכת טווח חסרת סיכון

.לקביעת שיעור הריבית חסר הסיכון, ציבוריות בעלות ריבית קבועה

היא ההבדל בין שיעור התשואה הצפוי על תיק השוק לבין  ( מחיר הסיכון)פרמיית סיכון השוק 

בדיקה היסטורית של השוק הראתה כי השקעה במניות יוצרת תשואה גבוהה  . ריבית חסרת סיכון

.  מהשקעה בניירות ערך בעלות סיכון נמוך7%-ל4%יותר בין 

-מודל ה. יש להתאים את פרמיית סיכון השוק הממוצעת על מנת לשקף את מבנה הסיכון הספציפי

CAPMהביטא מייצגת משקל  . לוקח בחשבון את הסיכון הספציפי של השותפות בתוך הביטא

למעשה הביטא מהווה כלי מדידה של . לרגישות של תשואות השותפות ביחס למגמות בכלל השוק

ביטא נמוכה מאחד ; ביטא גבוהה מאחד משקפת תנודתיות גבוהה יותר. תנודתיות הסיכון השיטתי

מכיוון  , הביטא נקבעת ביחס לכלל השוק. משקפת תנודתיות נמוכה יותר מזו של ממוצע השוק

.שמושג הסיכון השיטתי והסיכון הספציפי דורשים שמנייה בודדת תימדד ביחס לתיק השוק

במצב בו פעילויות במדינות שונות נלקחות בחשבון יתכן וזה יהיה מתאים יותר להשתמש בפרמיית  

.סיכון ספציפית למדינה

מחיר החוב

הערכת מחיר החוב מתייחסת לשוק הון המשקף באופן הטוב ביותר את המטבע בו תזרים  

שיעור הריבית  , לפיכך. המזומנים תוכנן תוך שימוש בריביות שוק הנוכחיות לחוב בעל סיכון דומה

.אינו רלוונטי לקביעת מחיר החוב הנוכחי, של החוב( או הטבוע)ההיסטורית 

מבנה ההון

.מבנה ההון נגזר מממוצע מבנה ההון של קבוצת חברות השוואה

לצורך העבודה נעשה   .האמור לעיל מתאר מתודולוגיה כללית בלבד של אופן חישוב שיעור ההיוון

.חישוב ספציפי ראה פירוט בהמשך

שיעור היוון דיפרנציאלי

לאור אופי פעילות  . 5.41%תחת השפעת הקורונה הינו 2020שיעור ההיוון שנלקח בשנת 

הסבסוד המתמשך מהמדינה והנחת הנהלת החברה כי השפעת הקורונה על פעילות  , החברה

הערכנו כי בשאר שנות התחזית שיעור ההיוון ירד  , בלבד2020החברה יבואו לידי ביטוי בשנת 

.4.91%-לשיעור היוון של כ0.5%-בכ

שיעור ההיוון–' נספח ה
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2020שיעור ההיוון לשנת –' נספח ה
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מגזר הנוסעים-שיעור היוון משוקלל 

ביטא לא ממונפתשיעור מס על הכנסהשנים ממוצע5שווי שוק / חובשווי שוקליום העבודה-חוב נטו(א)ביטא ממונפת סימבולחברה

The Go-Ahead Group plcLSE:GOG0.831,8461,6890%22%0.83

National Express Group PLCLSE:NEX0.756,2564,74956%18%0.51

Stagecoach Group plcLSE:SGC0.752,9711,67750%20%0.53

ComfortDelGro Corporation LimitedSGX:C520.796069,2131%19%0.78

SBS Transit LtdSGX:S610.543342,08526%15%0.44

FirstGroup plcLSE:FGP0.8311,0512,536139%19%0.39

0.7545.3%0.58ממוצע

0.7738.0%0.52חציון

חישוב מחיר החובחישוב מחיר ההון

0.00שיעור ריבית החוב 0.52(א)חציון-ביטא לא ממונפת 

0.0%שיעור מס צפוי0.0%(ב)שווי שוק /חוב

0.00%מחיר החוב לאחר מס23.0%(ג)שיעור מס על הכנסה צפוי  

0.11%(ד)ריבית חסרת סיכון  

0.52ביטא ממונפת

Weighted Average Cost of 
Capital

- Rm)פרמיית סיכון שוק  Rf) (ה)0.0%0.00%0.00חוב7.00%

100.0%4.8%0.05הון0.00%פרמיית סיכון לגודל  

1.00%WACC4.78%(ו)פרמיית סיכון ספציפי

( מעוגל)4.78%מחיר ההון WACC5.00%

Capital IQ: מקור. 2019, בדצמבר31שנים שמסתיימת ביום 5ב שבועי לתקופה של "ביטא מתואמת ע( א)

.החלק שימומן בהון זר מתוך סך תכנית הפיתוח הינו זניח. אולם גיוס זה הינו לצורך מימון חלק מתכנית הפיתוח, 2015ח בשנת "מיליארד ש1-אמנם החברה גייסה חוב בסך של כ. 0%-המינוף הנורמטיבי לחברה הוערך ב( ב)

.שיעור מס חברות( ג)

2020, במרץ31שנה נכון ליום 15מ של "ח מדינה  צמוד למח"תשואה לפדיון של אג( ד)

פרמיית סיכון השוק מבוססת על מחקרים ומאמרים אקדמיים שנעשו בנושא( ה)

פרמייה ספציפית בגין אי עמידה התחזיות ההנהלה בשנים הקודמות( ו)
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2020שיעור ההיוון לשנת –' נספח ה
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אמידת סכום בר השבה. 3
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מגזר המטענים-שיעור היוון משוקלל 

ביטא לא ממונפתשיעור מס על הכנסהשנים ממוצע5שווי שוק / חובשווי שוקליום העבודה-חוב נטו(א)ביטא ממונפת סימבולחברה

Union Pacific CorporationNYSE:UNP1.0626,82097,35419%30%0.93

CSX CorporationNasdaqGS:CSX1.1315,23644,17730%30%0.93

Kansas City  SouthernNYSE:KSU1.033,22812,55724%29%0.88

Norfolk Southern CorporationNYSE:NSC1.1013,02337,53730%29%0.91

Canadian National Railway CompanyTSX:CNR0.8810,74456,17617%25%0.78

Canadian Pacific Railway LimitedTSX:CP1.037,00930,48628%21%0.85

1.0424.7%0.88ממוצע

1.0526.2%0.90חציון

חישוב מחיר החובחישוב מחיר ההון

0.00שיעור ריבית החוב  0.90(א)חציון-ביטא לא ממונפת 

0.0%שיעור מס צפוי0.0%(ב)שווי שוק  /חוב

0.00%מחיר החוב לאחר מס23.0%(ג)שיעור מס על הכנסה צפוי  

0.11%(ד)ריבית חסרת סיכון  

0.90Weighted Average Cost of Capitalביטא ממונפת

- Rm)פרמיית סיכון שוק  Rf) (ה)0.0%0.00%0.00חוב7.00%

100.0%7.4%0.07הון0.00%פרמיית סיכון לגודל  

1.00%WACC7.39%(ו)פרמיית סיכון ספציפי

( מעוגל)7.39%מחיר ההון WACC7.50%

Capital IQ: מקור. 2020, במרץ31שנים שמסתיימת ביום 5ב שבועי לתקופה של "ביטא מתואמת ע( א)

.החלק שימומן בהון זר מתוך סך תכנית הפיתוח הינו זניח. אולם גיוס זה הינו לצורך מימון חלק מתכנית הפיתוח, 2015ח בשנת "מיליארד ש1-אמנם החברה גייסה חוב בסך של כ. 0%-המינוף הנורמטיבי לחברה הוערך ב( ב)

.שיעור מס חברות( ג)

2020, במרץ31שנה נכון ליום 15מ של "ח מדינה  צמוד למח"תשואה לפדיון של אג( ד)

פרמיית סיכון השוק מבוססת על מחקרים ומאמרים אקדמיים שנעשו בנושא( ה)

פרמייה ספציפית בגין אי עמידה התחזיות ההנהלה בשנים הקודמות( ו)
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2020שיעור ההיוון לשנת –' נספח ה

נספחים. 4
כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4

אחדלכלהראויההיווןשיעוראתלאמודמנתעל–משוקללהיווןשיעור◄

הגומליןקשריוכןהפעילותתחומישלהמאפייניםנבחנו,הפעילותמתחומי

פעילותאתכוללאשר,המסחרפעילותתחוםכיעולהמבחינתנו.ביניהם

הנוסעיםלמעברהדוקבאופןקשור,בלבדהתחנותשטחיבתוךהמסחר

ולפעילותהנוסעיםלפעילותיחידהיווןשיעורלאמודראוי,לפיכך.בתחנות

.המטעניםלפעילותנפרדהיווןשיעוראתלאמודישבנוסף.המסחר

,לעילההיווןשיעורישלמשוקללכממוצענקבעהחברהשלההיווןשיעור◄

ביחסהפעילותמתחומיאחדלכלהמיוחסותההכנסותלהתפלגותבהתאם

.התחזיתתקופתלאורךבחברהההכנסותלכלל

הרבעוניםשלושתשלהמזומניםתזרימיהיווןלצורךשנלקחההיווןשיעור◄

.5.41%הינוהשימוששוויבאמידת2020שנתשלהנותרים

EYחישוב -שיעור היוון משוקלל 

מ"מחברת רכבת ישראל בע

משוקללמטעניםנוסעים ומסחרשיעור היוון משוקלל

83.5%16.5%משקל מסך ההכנסות

5.0%7.5%שיעור היוון למגזר

5.41%שיעור היוון משוקלל
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מודל הערכת שווי שימוש רכבת ישראל  –' נספח ו

נספחים. 4
כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4

מיליונ:מטבע

₪י 
Q2 - Q4 

2020
202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047

Q1 -

2048

הכנסות  

עצמיות

4758319411,0151,0771,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,1061,106276נוסעים

10919219920521221922723424225025926727628529530531532032032032032032032032032032032080מטענים

מסחר 

ואחרות
3769727780808080808080808080808080808080808080808080808020

כ  "סה

הכנסות  

עצמיות

6211,0921,2121,2971,3701,4061,4131,4211,4281,4371,4451,4541,4631,4721,4811,4911,5011,5061,5061,5061,5061,5061,5061,5061,5061,5061,5061,506377

0.0%0.0%32.5%11.0%7.0%5.6%2.6%0.5%0.5%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.7%0.7%0.3%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%צמיחה% 

הכנסות  

מסובסידיה  

נוסעים  

כולל בונוס  )

בגין עמידה  

(ביעדים

1,1061,5151,4781,3851,3291,2541,2141,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,2131,213303

11915115916917418318819420020520520520420420320320220220220220220220220220220220220251מטענים

קיזוז רווח  

מסחר 

ואחרות

(3)(26)(26)(27)(29)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(28)(9)

כ  "סה

הכנסות  

מסובסידיה  

1,2231,6401,6111,5271,4741,4081,3741,3791,3851,3901,3901,3901,3891,3891,3881,3881,3871,3871,3871,3871,3871,3871,3871,3871,3871,3871,3871,387345

2.4%0.4%0.4%0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-4.5%-3.4%-5.2%-1.8%-0.0%0.8%צמיחה% 

כ  "סה

הכנסות 
1,8442,7322,8232,8242,8442,8142,7872,8002,8142,8272,8352,8432,8522,8612,8702,8792,8892,8932,8932,8932,8932,8932,8932,8932,8932,8932,8932,893721

1.0%0.5%0.5%0.5%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-1.1%-0.0%11.4%3.3%0.0%0.7%צמיחה% 
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מודל הערכת שווי שימוש רכבת ישראל  –' נספח ו

נספחים. 4
כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4

מיליונ:מטבע

₪י 
Q2 - Q4 

2020
202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047

Q1 -

2048

עלות המכר

(534)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,138)(2,139)(2,140)(2,163)(2,151)(2,142)(2,113)(1,429)נוסעים

(119)(477)(477)(477)(477)(477)(477)(477)(477)(477)(477)(477)(473)(464)(455)(446)(437)(429)(421)(414)(406)(399)(392)(385)(379)(372)(366)(360)(251)מטענים

מסחר 

ואחרות
(17)(22)(24)(24)(25)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(26)(11)

הוצאות  

פחת
(24)(32)(32)(34)(36)(38)(41)(42)(44)(45)(47)(48)(50)(52)(54)(55)(57)(37)(31)(33)(35)(35)(38)(39)(40)(41)(41)(41)(10)

12320525924324122519019520020420320220019919819719521522121921821721421421321121121247רווח גולמי  

%6.6%7.5%9.2%8.6%8.5%8.0%6.8%7.0%7.1%7.2%7.2%7.1%7.0%7.0%6.9%6.8%6.8%7.4%7.6%7.6%7.5%7.5%7.4%7.4%7.3%7.3%7.3%7.3%6.5%

הוצאות  

,  מכירה

הנהלה 

וכלליות

(109)(154)(157)(158)(159)(163)(163)(163)(163)(164)(164)(164)(164)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(165)(41)

רווח  

תפעולי
1351101858162273137413938363533323050565452524949474646465

%0.7%1.9%3.6%3.0%2.9%2.2%1.0%1.1%1.3%1.4%1.4%1.3%1.3%1.2%1.2%1.1%1.0%1.7%1.9%1.9%1.8%1.8%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%0.8%

הוצאות  

פחת
2432323436384142444547485052545557373133353538394041414110
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מודל הערכת שווי שימוש רכבת ישראל  –' נספח ו

נספחים. 4
כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4

- Q2₪מיליוני :מטבע Q4 2020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047
Q1 -

2048

EBITDA37831341191181016874808686868686878787878787878787878787878716

%2.0%3.1%4.7%4.2%4.1%3.6%2.4%2.6%2.9%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%2.2%

(1)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(12)(12)(12)(13)(12)(7)(7)(8)(8)(8)(9)(9)(9)(8)(7)(6)(14)(19)(20)(23)(7)-הוצאות מס  

(265)------------------(1)(1)(1)1084598126שינויים בהון חוזר

(10)(38)(38)(38)(38)(38)(38)(38)(37)(37)(38)(40)(40)(40)(39)(39)(39)(38)(38)(36)(33)(31)(43)(49)(50)(55)(38)(1)-השקעות ברכוש קבוע

(261)146807753584924353840393940404040413636383838383838383838תזרים מזומנים חופשי  

0.41.32.33.34.35.36.37.38.39.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.327.9תקופה להיוון

(68)143756945473818252526242322212019191615151414131212111110תזרים מהוון

₪מיליוני :מטבע

735תזרים מהוון

117ערך גרט

852שווי שימוש

803ערך פנקסני

49עליית ערך
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ניתוחי רגישות נוספים–' נספח ז

נספחים. 4
כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4

ניתוח רגישות לשווי פעילות  

,  ניתוח הרגישות מציג את השפעת השינוי בשיעור ההיוון ובשיעור הרווחיות לתקופת ההסכם

:על שווי הפעילות של החברה

43.91%4.41%4.91%5.41%6.41%, ח"שמליוני 

4.0%975926882842805

3.4%944895852811777

2.6%902855812774739

2.0%871825783745710

ניתוח רגישות לשווי פעילות  

י הגידול החזוי  "עפ. ג על שווי החברה"ניתוח הרגישות מציג את השפעת שיעור הגידול בתמ

.  מהתחזית2/3-ו1/3וכן גידולים בשיעור של ( 3.3%)

ג"שיעור צמיחת התמ

41.1%2.2%3.3%, ח"שמליוני 

767818852שווי חברה
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ניתוח הוצאות קבועות ומשתנות–' נספח ח

נספחים. 4
כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4

מגזר הנוסעים והמסחר-חלוקה לעלות קבועה ועלות משתנה

ממוצע20182019

משתנה %קבוע%משתנה %קבוע%משתנה %קבוע%

שכר עלות 

המכר
63%37%62%38%63%37%

תפעול וכלליות  

ללא ביטוחים
71%29%69%31%70%30%

אחזקת ציוד  

ותשתית
34%66%30%70%32%68%

0%100%0%100%0%100%סולר ודלק

10%90%10%90%10%90%ביטוח ונזקים

64%36%65%35%65%35%תחנות

תגמולים  

י בגין  "לרמ

הסכם 

המקרקעין

90%10%90%10%90%10%

40%100%40%100%40%100%חשמל רכבות

שמירה 

ואבטחה
86%14%87%13%87%13%

מכירה הנהלה 

וכלליות
79%21%79%21%79%21%

80%20%80%20%80%20%ליסינג

מגזר המטענים-חלוקה לעלות קבועה ועלות משתנה

ממוצע20182019

משתנה %קבוע%משתנה %קבוע%משתנה %קבוע%

שכר עלות 

המכר
68%32%72%28%70%30%

תפעול וכלליות  

ללא ביטוחים
46%54%50%50%48%52%

אחזקת ציוד  

ותשתית
36%64%40%60%38%62%

0%100%0%100%0%100%סולר ודלק

10%90%10%90%10%90%ביטוח ונזקים

63%37%67%33%65%35%תחנות

תגמולים  

י בגין  "לרמ

הסכם 

המקרקעין

90%10%90%10%90%10%

0%100%0%100%0%100%חשמל רכבות

שמירה 

ואבטחה
90%10%90%10%90%10%

מכירה הנהלה 

וכלליות
75%25%77%23%76%24%

80%20%80%20%80%20%ליסינג

.2018-2019לשניםעלויותמחולליממוצעעלמבוססתואילך2021משנתהעלויותמחוללי◄
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תחזית מול ביצוע–' נספח ט

נספחים. 4
כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4

2019ניתוח תחזית מול ביצוע שנת 

שהונחה בעבודת בחינת ירידת הערך  2019אל מול התחזית לשנת ( לא כולל השבות הערך שהיו בשנה זו)בפועל 2019להלן ניתוח של תוצאות שנת 

:31/03/2019-הקודמת שבוצעה לתאריך ה

פער באחוזיםפער בסכוםבפועל2019*תחזית 2019ח"מליוני ש: מטבע

0.5%)(13)2,5772,564הכנסות )

5.9%0.5%שיעור צמיחה

0.0%(1)(2,464)(2,463)עלות המכר

(14)114100רווח גולמי

 %4.4%3.9%

,  הוצאות מכירה

הנהלה וכלליות  

ואחרות

(139)(160)2115.1%

 %(5.4%)(6.2%)

( הפסד)רווח 

תפעולי
(25)(60)(8)

 %(1.0%)(2.3%)

.2019הרכבת עמדה בתחזיותיה לשנת , בהשוואה לתחזית אשר הונחה בעבודה הקודמת, כפי שניתן לראות בטבלה המסכמת לעיל◄

:₪מיליון 13-בגובה של כ2019להלן הרכב הפער בין תחזית ההכנסות בעבודה הקודמת לבין ההכנסות של הרכבת בפועל לשנת ◄

₪מיליון 8-גידול של כ–מגזר נוסעים ◄

₪מיליון 30-קיטון של כ–מגזר מטענים ◄

.₪מיליון 9-גידול של כ–מגזר מסחר ואחרות ◄

.בתוספת התחזית לשלושת הרבעונים הנותרים2019, 1מבוססת על נתונים בפועל לרבעון 2019התחזית לשנת * 
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קודמתמעבודהבהנחותשינויים–'ינספח

נספחים. 4
כללי

רקע. 1

ניתוח נתונים פיננסיים היסטוריים. 2

אמידת סכום בר השבה. 3

נספחים. 4

:לבין העבודה הנוכחית31/12/2019-להלן ניתוח של השינויים העיקריים בהנחות בין העבודה הקודמת שבוצעה לתאריך ה

הערות31/12/201931/03/2020נושא

שיעור היוון דיפרנציאלי4.91%שיעור היוון

הוון בשיעור היוון  2020תזרים המזומנים של שנת 

ותזרימי המזומנים של יתר השנים הוונו  5.41%של 

. 4.91%בשיעור היוון של 

.2020התבססות על תקציב החברה לשנת 2020תחזית 
התבססות על תחזית סיום מעודכנת נכון למועד  

.הערכת השווי

התחזית לעבודה הנוכחית לוקחת בחשבון את סכום  

להסכם שלא הוכר בגינו נכס  ' המענק בגין תוספת ג

.הפנקסניבערך 

מיליון נוסעים בשנה100.8מיליון נוסעים בשנה96.5גבול נוסעים

כתוצאה משינוי  . בעקבות המעבר לקרונות אורבניים

ח הבונוס מסובסידיה  "מליון ש30-זה גדל בכ

.2022תמריצית בשנת 

אופן הצמחת העלויות המשתנות  

במגזר הנוסעים

רוב העליות המשתנות הוצמחו בהתאם לשיעור  

הגידול במספר הנוסעים פרט לעלויות בגין דלק  

וחשמל שהוצמדו בהתאם לתחזית נסועת הדיזל  

. ותחזית נסועת החשמלית

ביטוח ונזקים  , תפעול וכלליות, אחזקה, הוצאות השכר

,  מ נסועה"וליסינג הוצמחו בהתאם לשיעור הגידול בק

הוצאות הדלק והחשמל הוצמדו בהתאם לתחזית  

נסועת הדיזל ותחזית נסועת החשמלית ויתר  

ההוצאות המשתנות הוצמחו בהתאם לשיעור הגידול  

. במספר הנוסעים
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