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בשנים האחרונות, רכבת ישראל מובילה מהפכה במערכת התחבורה בישראל. 
תכנית  ביישום  החלה  היא  ממשלתית,  בבעלות  עצמאית  לחברה  הפיכתה  עם 
המהירה  הצמיחה  עם  התחבורה  לחברת  אותה  הפכה  אשר  מקיפה,  פיתוח 
ביותר, ולחברת תשתיות התחבורה הגדולה בישראל. האתגר הלוגיסטי ברכבת 
ישראל הוא גדול, שכן הוא מחייב את פיתוחן של תשתיות מודרניות ושל תפיסות 

מיכל זכאי ואלי יצחקובמתקדמות, התומכות בפעילות שוטפת עניפה ובקצב צמיחה מסחרר

"רכבת ישראל היא אחת מן החברות הממשלתיות הצומחות ביותר במשק. 
בעשור האחרון, כל היבטי הפעילות ברכבת (כגון: כמות תחנות, אורך מסילה 
וכמות רכבות ביום) צמחו בעשרות אחוזים וכמות הנסיעות גדלה פי שלושה!", 
אומר יצחק (חקי) הראל, מנכ"ל רכבת ישראל. והוא מוסיף: "בעשור הנוכחי, 
'נתיבי  תכנית  במסגרת  הממשלתיות  ההשקעות  את  ליישם  עתידה  החברה 

ישראל', לבצע את פרויקט ה'חשמול' ולהגדיל פי שניים את 
פעילותה (הצפי לשנת 2020 הוא: 71.4 מיליון נסיעות, 68 

תחנות, כ-1,700 ק"מ מסילה ו-912 רכבות ביום).

ליישם  הרכבת  הנהלת  את  מחייבת  זו  מהירה  צמיחה 
שינויים תרבותיים, טכנולוגיים ומבניים, ולהפוך מחברה עם 

אוריינטציה 'תפעולית' להיות חברה 'עסקית ושירותית'.

רבים  פנימיים  שינויים  יישמנו  האחרונות  השנים  בשלוש 
בשיפור השירות לנוסעים ובשיפור השירות הפנים-רכבתי. 
הקמנו אגף לוגיסטיקה חדש ואיגדנו בתוכו את פעילויות 
כלי  הטמענו  חדשה;  לוגיסטית  תורה  פיתחנו  החברה. 
תכנון, מדידה ובקרה; ושיפרנו את שקיפות המידע. פיתוח 
הלוגיסטיקה מאפשר לנו לשפר בצורה ניכרת את הביצועים 
נקים  הקרובות  בשנים  תקדים.  חסרת  התייעלות  ולהשיג 
שירותים  שתפעיל  תפעולית,  זרוע  עם  לוגיסטית  חטיבה 

שרשרת  של  ההיבטים  בכל  שיעסקו  נוספות  וזרועות  במיקור-חוץ,  רבים 
האספקה. התמיכה הלוגיסטית מאפשרת לחברה להתמקד בליבת עיסוקה - 
להגדיל את כמות הנסיעות, לייעל את ההוצאות ולשפר את איכות השירות 
את  לשדרג  קיבולתן;  את  להגדיל  הרכבות;  דיוק  את  לשפר  קרי,  לנוסע. 
הסלולרי  בטלפון  מידע  באינטרנט,  שירותים  לשפר  סביבתן;  ואת  התחנות 

ובתחנות; לשפר את הנוחות לנוסע, את הבטיחות, ועוד".

הקמת תשתיות המסילה
כ-2.5  הוא  הרכבת  תשתיות  להקמת  השנתי  "התקציב 
הצטיידות,  מפורט,  לוגיסטי  תכנון  ומחייב  ש"ח  מיליארדי 
והיערכות הולמת של: מתכננים, מנהלי פרויקטים, יועצים, 
קבלנים, כוח-אדם רכבתי, ועוד", אומר יריב כ"ץ, סמנכ"ל 
מערכות  "בניית  מוסיף:  והוא  ישראל.  ברכבת  תשתיות 
הכרחי  תנאי  היא  וחיצונית)  (פנימית  לוגיסטיות  תמיכה 

למימוש מוצלח של תכניות הפיתוח".

קווים  משדרגת  חדשים,  קווים  מקימה  התשתיות  חטיבת 
תחנות,  בונה  היא  על-כך,  נוסף  אותם.  ומכפילה  קיימים 
משדרגת תחנות ובונה מתחמים רכבתיים תפעוליים, כגון: 
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מוסכים, מתקני דיור לרכבות, תחנות תדלוק ושטיפה, וכו'. כל פרויקט בינוי 
הרשות  עם  המתואמים  מפורטים,  ביצוע  שלבי  ותכנון  תכנית-אב  מחייב 
המקומית ועם מוסדות התכנון בישראל. כל זאת, תוך הקפדה על פתרונות 
סביבתיים נאותים בתחומים הבאים: אקוסטיקה, ניטור מזהמי אוויר, זליגה 

של דלקים ושל שפכים לקרקע, מראה ויזואלי וסביבתי נאות, וכו'.

דוגמאות לפרויקטי הקמה:
קו מהיר לירושלים: סלילת קו כפול באורך של 38 ק"מ, כריית 5•  מנהרות, 
בניית 10 גשרים, הקמת תחנת נוסעים "האומה". אומדן תקציב הפרויקט: 

7 מיליארדי ש"ח.
שלוש  הקמת  ק"מ,  כ-60•   של  באורך  קו  הקמת  באר-שבע.  אשקלון -  קו 
הפרדות  ארבע  והקמת  ו"אופקים",  "נתיבות"  "שדרות",  נוסעים  תחנות 

מפלסיות. אומדן תקציב הפרויקט: 2.1 מיליארדי ש"ח.

דוגמאות לפרויקטים של הכפלה ושל שדרוג:
הכפלת קו תל-אביב-יפו - כפר-סבא: הקמת מסילה נוספת באורך של 30•  

ק"מ. אומדן תקציב הפרויקט: 683 מיליון ש"ח.
הכפלת קו מוצקין - נהריה: שדרוג של 20•  ק"מ מסילה והתאמת המסילה 
למהירות נסיעה של 160 קמ"ש. אומדן תקציב הפרויקט: 560 מיליון ש"ח. 

כ"ץ מוסיף: "פרויקט תשתית רכבתי הוא מורכב, בהשוואה לפרויקטי תשתית 
אחרים. הקמת המסילה חייבת להיות בשיפועים נמוכים במיוחד, ולכן היא 
מחייבת בניית גשרים, חפירת מנהרות וחפירת תעלות עמוקות. נוסף על-כך, 

איכות הביצוע חייבת לעמוד בתקנים מחמירים במיוחד.
 

פרויקט תשתית רכבתי מכיל מבנה תחתון (התשתית תחת המסילה) ומבנה 
עליון (המסילה ומערכות האיתות). הקמת המבנה התחתון היא על-פי תכנית 
המבנה  הקמת  שנים.  כמה  נמשכת  שהכנתה  מאושרת,  (תב"ע)  עיר  בניין 
תשתיות  העתקת  וכו');  מטעים,  (בתים,  ופינויים  הפקעות  כוללת:  התחתון 
לאומיות, כגון: קווי  דלק, גז, מים, בזק, אנטנות, וכו'; מכרזים לבניית סוללת 

עפר, מנהרה ו/או גשר.

וויסותה  הידוקה  ריתוכה,  מסילה,  הנחת  כוללת:  העליון  המבנה  הקמת 
הקמת  בארץ);  האקלים  לתנאי  להתאימה  כדי  וחימומה,  המסילה  (מתיחת 
הרכבות,  תנועת  על  שולטות  אלו  (מערכות  והתקשורת  האיתות  מערכות 
המסילה  פתיחת  המתוכנן);  ובזמן  במקום  במהירות,  בבטיחות,  שיסעו  כדי 
לתנועה, תחילה, במהירות מוגבלת של 80 קמ"ש, ואחר-כך, במהירות מרבית 

של 160-150 קמ"ש".

אחזקת הצי הנייד
"הצי הנייד ברכבת ישראל כולל מיגוון ציוד ובכלל זה: קטרי נוסעים, קטרי 
של  (סטים  וקרונועים  ודו-קומתיים,  חד-קומתיים  נוסעים  קרונות  משא, 
שלושה קרונות)", אומר דוד אלמקיס, מנהל אגף אחזקת נייד. והוא מוסיף: 
אחת,  פעם  קרי,   ,(Pull-Push) משיכה-דחיפה  היא:  ברכבת  הפעולה  "שיטת 

פריקת קרון בנמל

התמיכה הלוגיסטית מאפשרת לחברה להתמקד בליבת 
עיסוקה - להגדיל את כמות הנסיעות, לייעל את ההוצאות 

ולשפר את איכות השירות לנוסע

הקרונות החדשים שהוכנסו לשימוש ברכבת ישראל

הקמת מסילה

הקמת המסילה חייבת להיות בשיפועים נמוכים במיוחד, 
ולכן היא מחייבת בניית גשרים, חפירת מנהרות וחפירת 

תעלות עמוקות. נוסף על-כך, איכות הביצוע חייבת לעמוד 
בתקנים מחמירים במיוחד

תחנת באר-שבע/אוניברסיטה
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הקטר מושך את הקרונות ופעם אחת, הוא דוחף אותם (הרכבת מכילה תא 
ניהוג בקצה האחר).

האחזקה ברכבת היא קריטית, שכן רכבת מושבתת בקו משבשת את תנועתן 
של רכבות נוספות, הנוסעות על אותה המסילה. לצורך הדוגמה, הקרונועים 
הם מערכת חכמה, כי בכל אחד מן הקרונות בקצוות מותקנים שני מנועים, 

כך שאין מצב שקרונוע נתקע בקו".

עבודת האחזקה מבוססת על תכנית עבודה מתוכננת (אחזקה יזומה) מרמה 
של טיפול תלת-יומי ועד טיפול אחזקתי כולל, המתבצע אחת לשמונה שנים 
חריטות  מתבצעים  על-כך,  נוסף  קילומטרים).  על-פי  נקבעים  (הטיפולים 

גלגלים וטיפולים תקופתיים במכלולים בטיחותיים.

תקלות שבר בקו מטופלות בשלוש רמות:
• טיפול ראשוני עד הגעה למוסך (לדוגמה: כיבוי מנוע, שיש בו בעיה).

• שליחת טכנאי לקו לטיפול בבעיה.
• שליחת קטר עזר לגרירה/לדחיפה.

הנדסה  אגף  אגפים:  ושני  החטיבה  הנהלת  את  כוללת  הנייד  הצי  חטיבת 
הנדסיים  ופתרונות  רכבות  רכש  המתחמים,  פיתוח  על  (אחראי  ופיתוח 
ביצועה  האחזקה,  שגרת  ועל  תכנון,  על  (אחראי  האחזקה  ואגף  שוטפים) 
"דימונה"  "לוד",  "חיפה",  מוסכים:  ארבעה  כוללת:  החטיבה  ובקרתה). 
(בעיקר, לקטרי משא) ו"קישון". מוסך קישון מבצע אחזקה בדרג ד' ואחראי 
החטיבה  על-כך,  נוסף  נוספים.  ייחודיים  טיפולים  ועל  הגלגלים  חריטת  על 
של  אורכו  (בבנייה).  מכלולים  ושיפוץ  מעבדות  חלפים,  מחסני  על  אחראית 

מוסך רכבת הוא 320 מ' לפחות, ונוסף על-כך, הוא כולל אזור חנייה (דיור) 
של רכבות הממתינות לטיפול.

ואיכותי,  מקצועי  כוח-אדם  בפיתוח  ניכרים  מאמצים  משקיעה  החטיבה 
החל מהכשרת עובדים למקצועות מכונאי וחשמלאי, והמשך בהדרכת נהגים 

ופקחים, שיכולים להתגבר על תקלות בקו.

תמיכה לוגיסטית כוללת
נוסעים  בהסעת  העוסקת  לוגיסטית',  'חברה  היא  ישראל  רכבת  "למעשה, 
ובשינוע מטען; בבניית תשתיות ובתחזוקתן; בהצטיידות בצי נייד, בהפעלתו 
ובתחזוקתו; ובתמיכה לוגיסטית בנוסעים ובעובדי הרכבת", אומר בני לביא, 
הלוגיסטיקה,  אגף  הוקם  מוסיף: "בשנת 2008  והוא  לוגיסטיקה.  אגף  מנהל 

כדי להשיג את המטרות הבאות:
יתרון  למקסם  כדי  אחת,  גג  קורת  תחת  הלוגיסטיים  הרכיבים  איחוד  1 .

לגודל.
התמקצעות וקידום הידע בלוגיסטיקה מודרנית. 2 .

לספק שירותים איכותיים ליחידות התפעוליות ולאפשר להן לעסוק בליבת  3 .
עיסוקן.

לתמוך בליבת העשייה היום-יומית ובתכניות הפיתוח של החברה. 4 .

היעד האסטרטגי של אגף הלוגיסטיקה הוא לאפשר ליחידות החברה להמשיך 
מתוך  חוצות-ארגון  בפעילויות  אינטגרטור  לשמש  עיסוקן;  בליבת  להתמקד 
מטרה לשפר את המענה ההולם ולייעל אותו לצרכיו הדינאמיים של הארגון, 
תוך שיפור מתמיד של המענה הלוגיסטי. כל זאת, תוך מיצוי אפקטיבי ויעיל 

של המשאבים העומדים לרשות האגף".
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ומובילה  נוסעים  המסיעה  ממשלתית,  חברה  היא  בע"מ  ישראל  רכבת 
על  אחראית  החברה  על-כך,  נוסף  בישראל.  המסילות  ברשת  מטענים 
פיתוח תשתית הרכבות בישראל, ניהולה, תפעולה ותחזוקתה. החברה 
הנמלים  רשות  של  כיחידה  פעלה  היא  לכן  (קודם   2003 בשנת  נוסדה 
והרכבות). כיום, החברה מעסיקה 2,160 עובדים. מחזורה השנתי הוא 
יותר  הוא  שלה  הפיתוח  ותקציב  שוטפת,  מפעילות  ש"ח  מיליארד   1.2
מ-2 מיליארדי ש"ח בשנה. החברה פרוסה בכל הארץ - מנהריה ועד נחל 
צין. נתונים נוספים: 1,100 ק"מ מסילה, 47 תחנות נוסעים, 82 קטרים, 
229 קרונות נוסעים, 48 קרונועים, 1,200 קרונות משא. בשנת 2009, 

הרכבת הובילה 36 מיליון נסיעות ושינעה 5.7 מיליוני טונות מטען.
הארץ  רחבי  לכל  מטענים  ולהוביל  נוסעים  להסיע  הוא  החברה  חזון 
הרחבת  תוך  מיטבי,  ובשירות  ביעילות,  במקצועיות,  בדיוק,  בבטיחות, 
כדי  ברכבת,  המשתמשים  כמות  של  מתמדת  והגדלה  המסילות  רשת 

לשפר את איכות החיים והסביבה.
היעדים האסטרטגיים של החברה הם:

• הגברת הבטיחות והביטחון לנוסעים ולעובדים.
• העלאת רמת השירות ללקוחות החברה.

• פיתוח עובדי החברה וטיפוחם.
• שיפור רמת זמינות הצי הנייד.

והתאמתה  הרב-שנתית  התכנית  מן  כנגזרת  הפיתוח  תכנית  • מימוש 
לצורכי החברה.

• שיפור התרבות הארגונית בחברה והתאמת מבנה החברה ליעדיה.
לנורמות  בחברה  הסביבה  איכות  בנושאי  הטיפול  רמת  • העלאת 

המקובלות.
לפרטים נוספים על חברת רכבת ישראל, אפשר לעיין באתר האינטרנט: 

.www.rail.co.il

רכבת ישראל? מי היא חברת 

רכבות במתחם אחזקה

אחזקת צי נייד

(המשך מעמ' 30)
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מקצועי  אדם  צוות  על  מתבסס  הלוגיסטיקה  אגף 
עובדי  מתוך  גויס  ממנו  (חלק  ייעודי  ידע  ובעל 
הרכבת וחלקו האחר הובא מן החוץ). האגף אחראי 
על התחומים הבאים: פיתוח תורה לוגיסטית, דיור 
ונכסים, תכנון לוגיסטי ותפעול לוגיסטי, ובכלל זה: 
מחסנים סגורים ופתוחים לציוד ייעודי, כגון: חומרי 
הנדסי  מכני  ציוד  תקשורת,  ציוד  מסילה,  תשתית 
רכב,  ומערכותיהם;  מבנים  אחזקת  ועוד;  (צמ"ה), 
הרכבת,  במתחמי  ניקיון  שירותי  והיסעים;  הובלה 

ניקיון ראשוני לצי הנייד; ועוד.

היעדים העיקריים של האגף הם:
 , ושדרוגו•  והפנימי)  (החיצוני  השירות  שיפור 
הנוסעים;  תחנות  מתחמי  שדרוג  זה:  ובכלל 
בתקלות  הטיפול  את  ההולם  המענה,  שכלול 
אחזקה ושבר; הרחבת סל השירותים של המוקד 
המקצועית  העבודה  סביבת  ושדרוג  הלוגיסטי; 

במוסכים, במחסנים ובסדנאות; וכו'. 
ובכלל   , (סטנדרטיזציה)•  אחידה  תקינה  קידום 
זה: קביעת מודל אחיד וקל להתמצאות במתחמי 
לוגיסטיות  בפעולות  אחידות  הנוסעים,  תחנות 

הביגוד;  משק  הרכב;  משק  הבאים:  בתחומים  וכלים  אמצעים  והקצאת 
לשירותי  זכאות  עיון;  וימי  רווחה  גיבוש,  ימי  המלאי;  ניהול  מדיניות 

הסעות; תחזוקת תחנות; וכו'.
שכלולם  ומובנים,  מתקדמים  ובקרה  פיקוח  ארגון,  מנגנוני  • יצירת 
שירותים  ושל  תהליכים  של  מתמשכת  בחינה  זה:  ובכלל  והטמעתם, 
ספקים,  עם  טווח  וארוכי  חדשים  הסכמים  יצירת  בארגון,  לוגיסטיים 
פיתוח הסכמי מסגרת, המשך הטמעת מודולים במערכת ה-ERP, כתיבת 

וידידותיים  עדכניים  מקצועיות  והוראות  נהלים 
למשתמשים, וכו'.

לביא מציין, כי: "בחלק מן המקרים (כגון התייעלות 
וחיסכון) רואים מיד את הפירות ובמקרים אחרים, 
רחוק  בטווח  פירות  תניב  בתהליכים  ההשקעה 
סטנדרטיזציה  בקידום  המעורבות  לדוגמה:  יותר. 
בתכנון תחנות הנוסעים ובתכנון תחזוקתי בפרויקטי 
החיים'  מחזור  'עלות  להקטנת  שיתרמו  הצטיידות, 

(Life Cycle Cost) [LCC] של הנכסים. 

עם  פעולה  שיתופי  מקדם  הלוגיסטיקה  אגף 
שותפים  ברובם  ורואה   (Win-Win (גישת  ספקים 
מים  (אספקת  תשתיות  במבצעי  תומך  אסטרטגיים, 
תחבורה,  היסעים,  לינה,  כימיים,  שירותים  ומזון, 
המגיעים  הראשונים,  בין  הם  ונציגיו  וכו'),  תאורה, 
ושימוט  תאונות  (כגון  חריגים  באירועים  לשטח 
רכבות מן המסילה), כדי לספק פתרונות לוגיסטיים 
מיידיים לנוסעים ולצוותי העבודה בשטח. נוסף על-

להם  הייתה  לא  שקודם  בתחומים  פועל  האגף  כך, 
מדים  הרכבת,  עובדי  תזונת  כגון:  מקצועית,  כתובת 
ייצוגיים ומוקד שירות רכבתי. מוקד השירות (Help Desk), שפועל במרבית 
שעות היממה, מאפשר לעובדים לדווח על בעיות ולקבל מידע, ונוסף על-כך, 
עוקב אחר הטיפול בפניות, מניב נתונים סטטיסטיים ומסייע באיתור כשלים 
חוזרים ואפידמיות. הקמת המוקד יצרה תחושה של WOW אצל העובדים, 

ופיתחה מודעות לחשיבות השירות האיכותי ללקוח הסופי". 

התמונות באדיבות רכבת ישראל.

ה ק פ ס א ה ת  ר ש ר ש ב ה  מ ו י  33מ

פקח רכבת במדי ייצוג חדשים

http://www.ags.co.il



