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 מ"חברת רכבת ישראל בע

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

מ נעשתה בדיקה בנושא סדרי פרישת של עובדי "בחברת רכבת ישראל בע
בדיקות השלמה נעשו . במסגרת הסכ פרישה ובמסגרת הסכמי עבודה אישיי

 .באג� לשכר והסכמי עבודה וברשות החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר

חבורה והבטיחות בדרכי נעשתה מ ובמשרד הת"בחברת רכבת ישראל בע
ביקורת מעקב על תיקו� הליקויי בנושא הטיפול בתאונות ובבטיחות בחברת 

 .2006רכבת ישראל שפורסמו בדוח ביקורת נפרד בנושא זה ביולי 
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 סדרי פרישת עובדי�

 תקציר

 הועברו עובדי הרכבת וכל פעילותה מרשות הנמלי� והרכבות אל חברת 2003ביולי 
 הועסקו בחברה 2010בסו� ).  חברת הרכבת או החברה�להל� (מ "שראל בערכבת י

 . מיליו��35.9ומספר הנוסעי� ברכבת הגיע באותה השנה לכ,  עובדי�2,117

בעקבות ". מ"הסכ� עבודה קיבוצי מיוחד לעובדי רכבת ישראל בע" נחת� 2003ביוני 
, )ה או ההסכ� הסכ� הפריש�להל� ( נחת� הסכ� פרישה �2007ב, סכסו' משפטי
 184פרשו במסגרתו , מועד פקיעת תוקפו של ההסכ�, 2009עד . �2008ויישומו החל ב

 הסתכמו תשלומי החברה עבור� 2010עד סו� . רוב רוב� לפנסיה מוקדמת, עובדי�
נוס� על ). פיצויי� ופנסיה מוקדמת, עיקר� בגי� מענקי פרישה(ח " מיליו� ש�83.9בכ
 . עובדי� שהועסקו לפי הסכמי עבודה אישיי�86 עוד  פרשו2007�2009בשני� , כ'

 

 פעולות הביקורת

את סדרי ,  בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי�2011 מר+ � 2010בחודשי� מר+ 
. פרישת� של עובדי� במסגרת הסכ� הפרישה ובמסגרת הסכמי עבודה אישיי�

וברשות ובדיקות השלמה נעשו באג� לשכר והסכמי עבודה , הבדיקה נעשתה בחברה
 .החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר

 

 עיקרי הממצאי�

בבדיקת הביקורת . הנהלת החברה לא גיבשה סייגי� לפרישה במסגרת ההסכ� .1
 מה� לא היו מסמכי� שבה� הסברי� או 16 פורשי� הועלה כי לגבי 21בתיקיה� של 

 .נימוקי� לפרישת� המוקדמת

, ת משמעת או בעברות פליליותאשר לפורשי� במסגרת ההסכ� שנחשדו בעברו .2
הועלה כי המטפלי� בפרישה המוקדמת לא המשיכו לברר את החשדות שהועלו ולא 
התייעצו ע� היוע+ המשפטי של החברה א� ראוי למצות את החקירות בתחו� 

או להביא לידי פרישה , להעביר את הנושא להמש' טיפול במישור הפלילי, המשמעתי
לת החברה ג� לא יידעה את הדירקטוריו� בעניינ� של הנה. מוקדמת של עובדי� אלו

 .מקרי� אלה

החברה חישבה את שיעור החיסכו� הנובע מהעסקת עובד חדש במקו� המש'  .3
 המתבססת על �הצגת החיסכו� בדר' זו . העסקתו של עובד ותיק המועמד לפרישה

ל עובד השוואת משכורתו של פורש ותיק בעל ניסיו� רב בדרגה בכירה למשכורתו ש
 אינה משקפת נכונה את המצב משו� שלא הובאה בחשבו� �חדש בדרגה נמוכה 

העלייה במשכורת� של כל העובדי� שיתקדמו בתפקיד ובסול� הדרגות עקב פרישת 
 . העובדי� הוותיקי�
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 לא הכינה �2009הביקורת העלתה כי לאחר שפקע תוקפו של הסכ� הפרישה ב .4
ולכ� אי� לדעת א� הוא אכ� הביא לידי החיסכו� , והחברה תחשיב של החיסכו� מיישומ

ולא ערכה הפקת לקחי� , החברה ג� לא אמדה את ההתייעלות שנבעה ממנו. המתוכנ�
 . מיישומו

החברה העניקה לעובדי� בכירי� בעלי הסכמי עבודה אישיי� מענקי פרישה  .5
ל "המנכעל פי המלצות , �1980ופיצויי� מיוחדי� שעוגנו בהחלטת ממשלה עוד מ

א' לא פורטו , בהמלצות צוי� שיעור הפיצויי� המבוקש. ובאישור הדירקטוריו�
 .א� לא בדיוני הדירקטוריו�, הנימוקי� לכ'

 

 סיכו� והמלצות

הביקורת על סדרי פרישת� של עובדי חברת הרכבת במסגרת הסכ� הפרישה משנת 
 של השגת ביישו� ההסכ� ובבחינה,  העלתה ליקויי� בסדרי קבלת החלטות2007

בגו� ציבורי כחברת הרכבת חיוני לתעד את , לדעת משרד מבקר המדינה. מטרותיו
תהלי' הטיפול בפרישת עובדי� במסגרת הסכמי פרישה וכ� לציי� הנמקות לבחירת 

חשוב ג� לבחו� את תוצאות ביצוע ההסכ� ואת השגת מטרותיו . העובדי� שיפרשו
 .עתידלצור' הפקת לקחי� להסכמי פרישה שיוצעו ב

משרד מבקר המדינה העלה ליקויי� בתהלי' קבלת ההחלטות בנושא הענקת פיצויי 
, מדובר בפיצויי� נוספי� על הפיצויי� הרגילי�. פרישה מיוחדי� לעובדי� בכירי�

לכ� חשוב לציי� . שאינ� מתחייבי� מהסכמי העבודה האישיי� וכרוכי� בשיקול דעת
בפרוטוקולי� של החלטות הדירקטוריו� ל ו"את הנימוקי� להענקת� בהמלצות המנכ

 . בעניינ� ולוודא כי ההחלטות מתקבלות על בסיס שוויוני תו' שמירה על מינהל תקי�

 

♦ 
 

 מבוא

 1998בינואר ). ר" רנ�להל� ( השתייכה רכבת ישראל לרשות הנמלי� והרכבות 1988משנת  .1
 2002ביולי ).  או החברה חברת הרכבת�להל� (מ "הוקמה חברה ממשלתית בש� רכבת ישראל בע

החליטה הממשלה להטיל על שר התחבורה ועל שר האוצר להגיש תיקו� חקיקה שיסדיר את העברת 
 התקבל בכנסת חוק רשות הנמלי� והרכבות 2002בדצמבר . פעילות הרכבת מהרשות לחברת הרכבת

החברה לפעול  החלה �1.7.03ב. ר"ועל פיו הופרדה החברה מרנ, �2002ג"התשס, )11' תיקו� מס(
 . 1כחברה ממשלתית עצמאית

 עובדי� הועסקו לפי 362,  בעלי מעמד קבוע1,402מה� ,  עובדי�2,117 הועסקו בחברה 2010בסו% 
 מיליו� �470עלות השכר באותה השנה הסתכמה בכ. והיתר עובדי� ארעיי�, הסכמי עבודה אישיי�

בשני� , על פי נתוני החברה. ח" ש�222,000ועלות השכר השנתי הממוצע לעובד הסתכמה בכ, ח"ש
 �35.9 ל�2002 מיליו� נוסעי� ב�17.5מ: האחרונות עלה מספר הנוסעי� בעקיבות מדי שנה בשנה

 . �2010מיליו� נוסעי� ב

__________________ 

 .995' עמ, "הפרדת הרכבת מרשות הנמלי�"בפרק , ב של מבקר המדינה55ח שנתי "ראו דו, בעניי� זה  1
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נקבע כי תאגיד שהוק� על פי חוק בהתקיי� תנאי� , �1985ה"התשמ, בחוק יסודות התקציב .2
, לפיכ* א� שכר העובדי� בחברה והטבות שכר". גו% מתוקצב"מסוימי� וכ� חברה ממשלתית ה� 

חורגי� מהנהוג או המוסכ� לגבי כלל עובדי המדינה נדרש אישור , ובכלל זה תנאי פרישת העובדי�
 . של הממונה על השכר והסכמי עבודה שבמשרד האוצר

מעת שהייתה לחברה ממשלתית חלי� על רכבת ישראל הכללי� והתקנות שהותקנו מכוח חוק 
כי מדיניות השכר בחברות , בי� היתר, ובה� נקבע, �1975ה"התשל,  הממשלתיותהחברות

 רשות �להל� (הממשלתיות תהיה נתונה למעקב של רשות החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר 
קוד� חותמת חברה ממשלתית על הסכ� קיבוצי היא מגישה אותו לאישור רשות ). החברות
 . החברות

ק רשות הנמלי� והרכבות הותנתה בחתימה על הסכ� קיבוצי שעניינו  לחו11' החלתו של תיקו� מס
הסכ� עבודה קיבוצי מיוחד לעובדי רכבת " נחת� 2003ביוני . ר לחברה החדשה"מעבר עובדי� מרנ

בחלק . הסתדרות העובדי� הכללית החדשה וועד עובדי החברה, בי� החברה" מ"ישראל בע
 יפרשו עד 31.12.05כי עד , בי� היתר,  העוברי� נקבעמההסכ� שעניינו תנאי העסקה ושכר לעובדי�

בעקבות סכסו* משפטי בי� .  מעבודת� בחברה לש� התייעלות2"עובדי� עוברי� קבועי� "150
 נחת� הסכ� פרישה �2007ב. קבוצת עובדי� ובי� החברה נדחה יישומו של הסכ� פרישה זה

.  עובדי� לכל הפחות150תו יפרשו ונקבע כי במסגר, מוקדמת ופרישה במסלול פיצויי פיטורי�
נוס% .  עובדי�184פרשו במסגרתו , מועד פקיעת תוקפו, 2009ועד , �2008יישומו של ההסכ� החל ב

 . עובדי� שהועסקו לפי הסכמי עבודה אישיי�86 פרשו עוד 2007�2009בשני� , על כ*

י פרישת� של עובדי� את סדר,  בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי�2011 מר, � 2010בחודשי� מר, 
 וכ� את סדרי פרישת� של �2007המשרד בדק את אופ� הביצוע של הסכ� הפרישה מ. מהחברה

ובדיקות השלמה נעשו באג% , הבדיקה נעשתה בחברה. עובדי� שהועסקו לפי הסכמי עבודה אישיי�
 .לשכר והסכמי עבודה וברשות החברות שבמשרד האוצר

 

 הסכ� פרישת עובדי�

 �להל� ( חתמו החברה וועד העובדי� שלה על הסכ� לפרישת עובדי� מ� החברה 2007ביולי  .1
 אישר דירקטוריו� החברה להנהלה לחתו� על הסכ� 2007באוגוסט ). הסכ� הפרישה או ההסכ�

.  מהמשרות שיתפנו20%בכפו% לביטול ,  אישרה רשות החברות את ההסכ�2008במר, . הפרישה
.  עובדי� לפחות יפרשו מעבודת� בחברה150 בהסכ� נקבע כי . חודשי�12תוקפו של ההסכ� היה 

 . ההסכ� נגע לכל העובדי� שהועסקו בחברה על פי ההסכמי� הקיבוציי�

ובסו% , רשות החברות אישרה שלוש פעמי� את בקשות החברה להארי* את ההסכ� לתקופה נוספת
 .שור דירקטוריו� החברה עובדי� באי�200מלבד זאת מכסת הפורשי� הוגדלה ל.  פקע תוקפו2009

 :  פרישה לפנסיה מוקדמת ופיצויי פיטורי��על פי ההסכ� התאפשרו שני מסלולי פרישה  .2

 שני� 25 שעבדו 64 עד 55מסלול זה יועד לעובדי� עוברי� בני : פרישה לפנסיה מוקדמת)  א(
 לפחות 50א בהסכ� נקבע כי עובדי� שגיל� במועד הפרישה הו).  עובדי� רגילי��להל� (לפחות 
 ).  מקרי� חריגי��להל� (תיבח� הכללת� במסלול זה באופ� פרטני ,  שני� לפחות20ועבדו 

 עד הגעתו של העובד לגיל �בתקופת הפרישה המוקדמת : אלה תנאי ההסכ� העיקריי� במסלול זה
 תשל� החברה לעובד הפורש את הפנסיה � �2004ד"התשס, פרישת חובה לפי חוק גיל פרישה

__________________ 

רכבת ישראל ברשות הנמלי� הוא עובד יחידת , 2003�כהגדרתו בהסכ� מ, "עובד עובר קבוע"  2
לעבודה , על פי הסכ� זה, 1.7.03שהועבר ביו� , בי� שהוא עובד קבוע ובי� שהוא עובד ארעי, והרכבות

עובד עובר : "2003�לעניי� זה נקבע בהסכ� מ. בחברת רכבת ישראל ומועסק בחברה ביו� המעבר
 . לרבות עובד עובר ארעי שהפ% לקבוע�" קבוע
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ואחר כ* תשל� קר� הפנסיה לפורש , ת לפי המשכורת הקובעת ובשיעור שצבר עד הפרישההמוקדמ
בעת הפרישה תשל� החברה לעובד הפורש תוספת , נוס% על כ*. או לשאיריו את תשלומי הפנסיה

תוספת ;  לשיעור הפנסיה המוקדמת שנצבר לזכות העובד בגי� תקופת עבודתו בחברה5%של עד 
 . הצמדה למדד המחירי� לצרכ�; �1.10.03 לשנה מ2%ת בשיעור של לתשלו� הפנסיה המוקדמ

 �ח " ש200,000ח עד " ש75,000 �פעמי �בהסכ� נקבע כי לעובד הפורש ישול� מענק פרישה חד
. ומענק נוס% לפי גובה שכרו ולפי מספר חודשי העבודה שנותרו לו עד הגיעו לגיל פרישת חובה

והוא יינת� בעבור , "חודשי הסתגלות"ומ"  הודעה מוקדמתחודשי"מענק זה מורכב מחודשיי� שה� 
 .  חודשי� לכל היותר13

מסלול זה יועד לעובדי� שאינ� זכאי� לפרוש פרישה מוקדמת המזכה : פיצויי פיטורי� )ב(
עובדי� שיפרשו במסלול זה , על פי ההסכ�. בפנסיה חודשית ונכללו בו על פי הלי* שנקבע בהסכ�

 �תשלו� בעבור חודשיי� ;  על פי תקופת הוותק� 130% עד �� מוגדלי� יקבלו שיעורי פיצויי
 על פי תקופת � חודשי� 13 עד �תשלו� חודשי הסתגלות ;  על פי השכר�חודשי הודעה מוקדמת 

 . הוותק

 במסלול פנסיה 160:  עובדי�184פרשו במסגרתו , מועד פקיעתו של תוק% ההסכ�, 2009עד סו% 
 .  משרות43כמו כ� בוטלו . צויי פיטורי� במסלול פי�24מוקדמת ו

לרבות , לש� כיסוי התחייבויות בגי� הסדרי פרישה מיוחדי� המשתלמי� בעת פרישה מוקדמת .3
. מפקידה החברה כספי� בפיקדונות לזמ� קצר נושאי ריבית המשמשי� כיעודה, הסכמי התייעלות

חברה המופיעי� בדוחותיה הכספיי� לפי נתוני ה. היק% ההתחייבויות נקבע בעזרת אקטואר חיצוני
 לכיסוי 3והיעודה, ח" מיליו� ש�80.5ההפרשה בשל הסכמי פרישת עובדי� הסתכמה בכ, 2010לסו% 

 .ח" מיליו� ש�67.6מעביד הסתכמה בכ�התחייבויות בשל סיו� יחסי עובד

תשלומיה לפורשי� במסגרת הסכ� הפרישה , לפי נתוני� שמסרה החברה למשרד מבקר המדינה
לפיצויי� , מרבית� למענקי פרישה(ח " מיליו� ש�83.9 הסתכמו בכ2010 עד סו% 2008אמצע מ

 ).ולפנסיה מוקדמת

 עובדי� שפרשו במסלול פנסיה מוקדמת 160 עובדי� מתו* 39משרד מבקר המדינה בדק מדג� של 
המענקי� לפורשי� אלה ותשלומי הפנסיה העתידיי� על , לפי חישובי המשרד. במסגרת ההסכ�

הועלה ג� . ח בערכי� מהווני�" מיליו� ש�28.6חשבו� החברה עד הגיע� לגיל פרישה מסתכמי� ב
וממוצע עלות הפרישה , ח" מיליו� ש1.4ח ועד " ש�150,000כי העלות של כל פורש היא מ

 .ח" ש�733,000המוקדמת של עובד הוא כ

 

 יישו� הסכ� הפרישה

1. ‰ ˘ È ¯ Ù Ï  Ì È „ · Â Ú  ˙ ¯ È Á · Ï  Ì È � Â È ¯ Ë È ¯ רשימת , הסכ� הפרישה על פי :˜
בצורכי , בתרומת העובד לעבודה, בי� היתר, העובדי� תיקבע בהסכמת ועד העובדי� ובהתחשב

 . ביעילות העובד ובהתנהגותו, בתמורה הכספית הכוללת לחברה, העבודה

ÌÎÒ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰˘È¯ÙÏ ÌÈ‚ÈÈÒ ‰˘·È‚ ‡Ï ‰¯·Á‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .‰Ê ÔÈÈ�Ú· ,
˙„ÚÂ ‰ÓÈÈ˜˘ ÔÂÈ„· ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ÔÂ‚¯‡‰ ) ÔÏ‰Ï-ÔÂ‚¯‡‰ ˙„ÚÂ  ( È‡Ó·2009 

‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰ ‡˘Â�· ,ÂÈ‰ ¯ÈÚ‰"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ Ê‡„ ¯ ,È˙¯Ù‡ ·˜ÚÈ ¯Ó , Â˙Î¯Ú‰Ï ÈÎ
‰‡ÏÓ ‰¯ÂÓ˙ Â�˙�˘ ÌÈ„·ÂÚ Ì‚ ÌÈ˘¯ÂÙ . 

__________________ 

 .המיועד לתכלית מיוחדתסכו� כס' מופקד   3
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2. ‰ ˘ È ¯ Ù Ï  Ì È „ Ó Ú Â Ó ‰  Ï ˘  ˙ Â Ó È ˘ ¯  ˙ � Î  בהסכ� נקבע כי הפורשי� ייבחרו :‰
 . ל למינהל ולכוח האד� בחברה" ובהסכמת ועד העובדי� וסמנכ1994 לפי ההלי* הקבוע בהסכ�

.  התקיימה בחברה ישיבה שבה הוצגו עקרונות הסכ� הפרישה והסברי� על הליכיה2008במר, 
ומנהלות כוח אד� , מר בני סאסי, 4ל למינהל ומשאבי אנוש"סמנכ, בי� היתר, בישיבה השתתפו
לי� "ל כי על מנהלות כוח האד� להפגש ע� הסמנכ"נכבאותה ישיבה קבע הסמ. בחטיבות השונות

לגבש את , להעביר� לוועדי העובדי�, של החטיבות השונות ולגבש את רשימות המועמדי� לפרישה
 . הרשימות הסופיות ולזמ� את העובדי� המופיעי� בה�

 התקיימה ישיבה בהשתתפות נציגי החברה ונציגי ועדי העובדי� כדי לסכ� את 2008באפריל 
 . רשימת העובדי� המועמדי� לפרישה במסגרת התכנית ובה הסכימו הצדדי� בדבר רשימת העובדי�

לי� בחטיבות השונות בחברה לזמ� את " הורתה מנהלת אג% משאבי אנוש לסמנכ�20.5.08ב
להביא לידיעת� שה� מועמדי� לפרישה ולהציג את אופ� , 29.5.08העובדי� הנזכרי� ברשימות עד 

 . ביצוע ההסכ�

Î�ÓÒ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�"Ì˙˘È¯Ù È„ÈÏ ‡È·‰Ï ıÏÓÂÓ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙‡ Â˘·È‚ ÌÈÏ , ‡Ï Í‡
Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰Ï ˙Â˜Ó�‰‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� . 

הרשימות גובשו על ידי " כי 2011החברה הסבירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מספטמבר 
 אחד מ� העובדי� שהומל, המנהלי� ולאחר שהועברו לחטיבת משאבי אנוש נער* דיו� פרטני בכל

לאחר מכ� נער* דיו� ג� ע� ראשי הוועדי� על מנת להגיע . או לפיטוריה�/על יציאת� לפנסיה ו
 ".להסכמה על הרשימה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ�È˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ , ÌÈÎÓÒÓ ‚Èˆ‰Ï ˘È ‰Ï‡Î ÌÈ�ÂÈ„·
‰˘È¯Ù‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï ˙Â˜Ó�‰ Ì‰·Â . ÔÈ‡ ˙Â˜Ó�‰‰ „ÂÚÈ˙ ¯„ÚÈ‰· „·ÂÚ‰ ÏÏÎ� ÚÂ„Ó ˙Ú„Ï

‰˘È¯ÙÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯· ,ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ Ì‡Â˙ ¯·„‰ Ì‡Â. 

3. ‰ ˘ È ¯ Ù ‰  Ì Î Ò ‰  Ì Â ˘ È È Ï  ˙ Â È Á � ש ' בגו% ציבורי ובכלל זה בחברה ממשלתית :‰
בנהלי� או . לקבוע נהלי� ברורי� או הנחיות לטיפול במטלות כגו� יישו� הסכ� לפרישת עובדי�

את האחריות לכל שלב ושלב ואת החובה לתעדו בצירו% ,  את כל שלבי התהלי*בהנחיות יש לכלול
לאחר סיו� יישומו של הסכ� הפרישה ובמהל* , 2010רק בנובמבר . כל המסמכי� הנוגעי� לעניי�

 . הוציאה החברה נוהל בנושא סיו� העסקת עובד, הביקורת של משרד מבקר המדינה

4. ˙ Â È � Ë ¯ Ù  ˙ Â ˜ È „  39:  עובדי�43 בדק את תנאי פרישת� של  משרד מבקר המדינה:·
וארבעה שפרשו ") חריגי� "�18ו" רגילי�" עובדי� 21(עובדי� שפרשו במסלול של פנסיה מוקדמת 

 . במסלול של פיצויי פיטורי�

)‡( ‰˘È¯ÙÏ ˙Â˜Ó�‰ : Ï˘ Ì‰È˜È˙ ˙˜È„··21‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ "ÌÈÏÈ‚¯ " È·‚Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰16 
ÓÈ�‰ ˙‡ ÌÈ�ÈÈˆÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰ÓÌ˙˘È¯ÙÏ ÌÈ˜Â . ¯·Â„Ó ‡Ï Ì‡ ¯Â¯· ‡Ï ÔÎ ÏÚ

ÌÈÏÈÚÂÓ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˘È¯Ù· . 

__________________ 

ל למינהל ולכוח "תואר התפקיד של סמנכ, כשיחידת הרכבת הפכה להיות חברה ממשלתית, 2003בשנת   4
 .ל למינהל ומשאבי אנוש"האד� שונה לסמנכ



 62דוח שנתי  1316

בהתחשב בתרומת העובד , בי� היתר, מאחר שבהסכ� הפרישה צוי� כי רשימת העובדי� תיקבע
הביקורת העלתה . לא הייתה החברה אמורה להסכי� לפרישת� של עובדי� מועילי�, וביעילותו

� כי נמצאו הערכות חיוביות של העובדי� שפרשו או המלצות בנוגע לשבעה מבי� העובדי� הנזכרי
בהיעדר נימוקי� כתובי� לפרישה אי� לדעת . ורוב� ניתנו זמ� קצר יחסית לפני הפרישה, לקדמ�

  .מדוע הקדימה החברה את פרישת� למרות ההערכות הטובות וההמלצות לקידומ�

)·( ˙ Â ¯ · Ú ·  Â „ ˘ Á � ˘  Ì È ˘ ¯ Â Ù:הפרישה על עובד  אחד הקריטריוני� להחלת הסכ �
נחשדו בעברות , משרד מבקר המדינה העלה שחמישה פורשי� שאת תיקיה� בדק. הוא התנהגותו

החברה אפשרה לעובדי� אלה לפרוש במסגרת הסכ� הפרישה . משמעת או בעברות פליליות שונות
ור פעמי ותשלו� בעבור חודשי הסתגלות ובעב�מענק חד(שעיקר� מענקי� , ולקבל את תנאי ההסכ�
 .ופיצויי פיטורי�) חודשי הודעה מוקדמת

‰ÏÂÚ ‰Ï‡‰ ÌÈ˘¯ÂÙ‰ Ï˘ Ì‰È˜È˙ ˙˜È„·Ó , ÍÈÏ‰· ÂÏ·˜˙‰ Ì˙˘È¯Ù ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ
ÏÈ‚¯‰ ,Î�ÓÒ‰ ˙ˆÏÓ‰ Â¯˜ÈÚÂ ÌÎÒ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ¯˙È ÏÚ ÏÁÂ‰˘" Ï˘ Â˙·ÈËÁ· Ï

Î�ÓÒ È�ÙÏ Â˙˘È¯Ù ÏÚ „·ÂÚ‰"Â¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Â ˘Â�‡ È·‡˘Ó Ï . ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ËÓ‰ ÌÚ ÂˆÚÈÈ˙‰ ‡ÏÂ ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„˘Á‰ ˙‡ ¯¯·Ï ÂÎÈ˘Ó‰ ‡Ï ˙Ó„˜ÂÓ‰ ‰˘È¯Ù· ÌÈÏÙ

È˙ÚÓ˘Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯È˜Á‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ˘È Ì‡ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ , ˙‡ ¯È·Ú‰Ï
ÈÏÈÏÙ‰ ¯Â˘ÈÓ· ÏÂÙÈË Í˘Ó‰Ï ‡˘Â�‰ , ÌÈ„Â˘Á‰ Ï˘ ˙Ó„˜ÂÓ ‰˘È¯Ù È„ÈÏ ‡È·‰Ï Ì‡‰ Â‡

‰È˙Â·Ë‰ ÏÎ ÏÚ .‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï ‰¯·Á‰ È˜È˙· ˙‡ „ÈÓ˙ ‰�Á· ‡È‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ
‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ‰˜ÓÈ�Â ˙È„ÂÒÈ ‰�ÈÁ· ˙Â·ÈÒ�‰ . ˙‡ ‰Ú„ÈÈ ‡Ï Ì‚ ‰¯·Á‰ ˙Ï‰�‰

‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì�ÈÈ�Ú· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰. 

 כי הואיל וההליכי� המשפטיי� 2011החברה הסבירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מספטמבר 
יל ועליה לשל� כספי� לעובדי� החשודי� הוא, הפליליי� במדינת ישראל עלולי� להימש* זמ� רב

הנסיבות כל  לנוכח �" נקיי�"והואיל ובסו% ההלי* ייתכ� שה� יימצאו , א� ה� מושעי� מעבודת�
מעביד ללא �באות� מקרי� ספורי� ויוצאי דופ� כי נכו� יהא לנתק יחסי עובד"היא סברה האלה 

 בתשלו� פיצויי� ולא בפרישה ,קיומו של שימוע ומבלי להמתי� לכתבי אישו� והכרעות די�
 ".מוקדמת

ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÔÈÈ�Ú‰ Ï˘ ˙È�Â¯˜Ú‰ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ÙÓ , ÌÈÚ‚Â�‰ ÏÚ ‰È‰
ÔÈÈ�Ú· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏÂ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï ¯·„· , ¯·„

‰˘Ú� ‡Ï˘ . 

ליוע, המשפטי של החברה  כי הערת המבקר באשר לפנייה 2011החברה ציינה בתשובתה מנובמבר 
 .ודירקטוריו� החברה מקובלת

 

 דיווח על יישו� הסכ� הפרישה ומעקב אחריו

 נדונו מצב יישומו של 2009בישיבת ועדת הארגו� של דירקטוריו� החברה שהתקיימה במאי  .1
  ולהגדיל את מספר הפורשי� 2009הסכ� הפרישה ובקשת החברה להארי* את תוקפו עד יולי 

מפרוטוקול הישיבה עולה שהנהלת החברה לא הכינה דוח על מצב הסכ� . בדי� עו�200לכ
אני מבקש מכ� כבר : "אמר בישיבה, מר אפרתי, ר דאז של הדירקטוריו�"היו. כנדרש, הפרישה

הוועדה ביקשה נתוני� נוספי� על ". מספר פעמי� שתציגו כמה התייעלנו ואת� לא עושי� זאת
 . שה כדי להציג� בישיבת הדירקטוריו� הקרובההכדאיות הכלכלית של הסכ� הפרי
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 הציגה הנהלת החברה מצגת ובה נתוני� על היבטי� 2009בישיבת הדירקטוריו� שהתקיימה ביוני 
 עובדי� 159 פרשו 2009עד אפריל , לפי הנתוני�. כלכליי� והיבטי כוח האד� של הסכ� הפרישה

, 2008 למצבת העובדי� באפריל 2009לפי השוואת מצבת העובדי� באפריל .  משרות15ובוטלו 
 מספר העובדי� בני �112וגדל ב,  ומעלה60ובעיקר בני ,  ומעלה50 מספר העובדי� בני �120פחת ב

החברה הציגה השוואה בי� העלות החודשית של העסקת עובד טר� פרישתו ובי� עלות .  ומטה50
 . 60%  עד36%שיעור החיסכו� הוא , לפי הנתוני�. העסקתו של עובד חדש

 ÔÈ·Â ˘¯Ù˘ „·ÂÚ Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘Ó ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ˘È ÏÏÎ Í¯„· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ ¯ÂÓ‡Â ÂÈ˙Á˙Ó ˙Á‡ ‰‚¯„· ‡ˆÓ�‰ „·ÂÚ Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘Ó , ÌÂ˜Ó ÔÈ‡Â

 ‰ÎÂÓ� ‰‚¯„· ˘„Á „·ÂÚ Ï˘ ÂÊ ÔÈ·Â ˘¯Ù˘ ‰‰Â·‚ ‰‚¯„· „·ÂÚ Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘Ó ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï
¯˙ÂÈ· .‰‡È·‰ ‡Ï ÌÈ�Â˙�‰ ˙‚ˆ‰· Ï˘ Ì˙¯ÂÎ˘Ó· ‰ÈÈÏÚ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÚ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰¯·Á‰ 

ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˘È¯Ù ·˜Ú ˙Â‚¯„‰ ÌÏÂÒ·Â Ì„È˜Ù˙· ÂÓ„˜˙È˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ . ˙‚ˆ‰
 ÂÊ Í¯„· ÈÂÙˆ‰ ÔÂÎÒÈÁ‰- ·¯ ÔÂÈÒÈ� ÏÚ· ˜È˙Â ˘¯ÂÙ Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘Ó ˙‡ÂÂ˘‰ ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó‰ 

 ‰ÎÂÓ� ‰‚¯„· ˘„Á „·ÂÚ Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘ÓÏ ‰¯ÈÎ· ‰‚¯„·-Î� ˙Ù˜˘Ó ‰�È‡ ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰�Â .
ÏÈÚÏ ‚ˆÂÓ‰Ó ÍÂÓ� ÏÚÂÙ· ÔÂÎÒÈÁ‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ÁÈ�‰Ï ¯È·Ò ÔÎ ÏÚ. 

 ¯·ÓËÙÒÓ ‰˙·Â˘˙· ‰�ÈÈˆ ‰¯·Á‰2011˙ÈË¯Â‡˙ ‰�ÂÎ� ¯˜·Ó‰ ˙¯Ú‰ ÈÎ  ,˙È‚ÂÏÂ„Â˙Ó .
È‡ ˙È�Â‚¯‡‰ ‰�ÈÁ·‰ ÔÓ ˙‡Ê ÌÚ- Ï˘ Ì˙¯ÂÎ˘Ó· ‰ÈÈÏÚ‰ ·Â˘ÈÁ˘ ÔÂÂÈÎÓ ‰Ó˘ÈÈÏ ¯˘Ù‡

Ú‰ ˙˘È¯Ù ·˜Ú Ì„È˜Ù˙· ÂÓ„˜˙È˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ ·˘Á˙‰· ·Î¯ÂÓ ‡Â‰ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·Â
˙‡ÊÎ ÌÂ„È˜ ˙¯˘¯˘ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ· . ‰ÈÈÏÚ ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ ‰ÁÈ�‰ ‡È‰˘ ‰ÙÈÒÂ‰ ‰¯·Á‰

 Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ˙È˙�˘2%ÛÈÏÁÓ‰ „·ÂÚ‰ Ï˘ Â¯Î˘· . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î ÏÚÂÙ· ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘ ÌÈ·È˘Á˙ ‚È‰�‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ
Ó ÍÂÓ� ÏÚÂÙ· ÔÂÎÒÈÁ‰ Â·˘ ·ˆÓ ÚÂ�ÓÏ¯˜ÈÚ ÏÎ ÌÈÈ˜ Â�È‡ Â‡ ·È˘Á˙‰. 

 �110.9 כי התחייבויות החברה בעבור ההסכ� הסתכמו בכ2009עוד דווח בישיבה שהתקיימה ביוני 
בעקבות הדיו� והצגת הנתוני� . ח מה�" מיליו� ש43.3 שולמו 2009ועד סו% פברואר , ח"מיליו� ש

הארי* את תקופת ההסכ� עד  עובדי� וכ� ל�40אישר הדירקטוריו� להגדיל את מכסת הפורשי� ב
ח נוספי� מ� הקר� הלא מיועדת " מיליו� ש36כמו כ� אישר הדירקטוריו� להקצות . 2009סו% יולי 

 . לטובת קר� פרישת העובדי�

 20% הייתה שלפחות 2008אחת ההתניות של רשות החברות באישור ההסכ� ממר,  .2
רשות החברות ג� דרשה מהחברה . המהמשרות שיתפנו בגי� פרישת העובדי� יבוטלו בתק� החבר

את תק� , ובכלל זה לציי� את ש� החטיבה, חודשי בדבר המשרות שבוטלו�להגיש לה דיווח תלת
הביקורת העלתה כי החברה לא דיווחה לרשות החברות . כוח האד� לשנה ואת מצבת כוח האד�

עלה כי הוא נמסר רק אבל הו, 2008הדיווח הראשו� היה אמור להימסר לרשות ביולי . כפי שנדרשה
החברה לא .  משרות15 עובדי� ובוטלו 135עד אותו המועד פרשו , על פי דיווח זה. 2009בינואר 

 העבירה החברה לרשות החברות את 2010רק בינואר . העבירה לרשות דיווחי� תקופתיי� נוספי�
ה הוצגה בדיווחי� אל.  משרות43 עובדי� ובוטלו 184ועל פיה� פרשו , הנתוני� המסכמי�

אבל לא נכללו נתוני� על תק� כוח האד� ועל , ההתפלגות לפי החטיבות ולפי מסלולי הפרישה
 .כנדרש, מצבת כוח האד�

 

 סיכו� יישומו של הסכ� הפרישה והפקת לקחי�

, הכרו* במת� הטבות כספיות ניכרות לפורשי�, שלב חשוב ביותר בביצוע הסכ� בעל היק% שכזה
שלב זה נועד לבחו� א� היישו� תא� את התכנית . הפקת הלקחי�הוא שלב סיכו� היישו� ו
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ומה� , א� ומדוע היו סטיות או תקלות במהל* ביצועה, א� הושגה מטרת התכנית, המקורית
 . הלקחי� לעתיד

בשני� האחרונות מתפתחת פעילותה . אחד המדדי� העיקריי� להתייעלות הוא החיסכו� בהוצאות
ולכ� היקפו של כוח האד� בחברה הול* ומתרחב והוצאותיה , תרשל חברת הרכבת בקצב מהיר ביו

 . עולות במידה ניכרת

תק� כוח . 2009 והסתיי� בסו% 2008יישו� הסכ� הפרישה החל במחצית הראשונה של , כאמור
האד� של החברה אמור להיות מושפע ה� מתוספת כוח האד� הנובעת מהרחבת פעילותה וה� מ� 

להל� נתוני החברה על .  מ� ההתייעלות שהתחייבה החברה לבצעההפחתה בכוח האד� הנובעת
 :2008�2010מספר העובדי� שבתק� ובמצבה בסופי השני� 

 2008�2010תק� כוח האד� ומצבת כוח האד� בחברה בשני� 

2010 2009 2008  

 תק� 1,982 2,133 2,181

 מצבה 2,079 2,076 2,117

 2010בשנת . צבת העובדי� נשארה יציבה יחסית מ2009 עד סו% 2008מהטבלה עולה כי מסו% 
מאחר שנתוני� אלו נובעי� ה� מהרחבת . התרחב תק� העובדי� בחברה וכ* ג� מצבת העובדי�

אי� לדעת מה� א� ההסכ� הביא לידי ההתייעלות , פעילות הרכבת וה� מיישו� הסכ� הפרישה
 . הצפויה

 ˙ÈˆÁÓ· Ì�Ó‡2009ÏÎ ÌÈË·È‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ‰¯·Á‰ ‰‚Èˆ‰  Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈË·È‰Â ÌÈÈÏÎ
 ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰)ÏÈÚÏ Â‡¯( , ÛÂÒ· ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰ ÌÈÈ˙Ò‰˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Í‡

2009 ˙‡ ‰„Ó‡ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ÂÓÂ˘ÈÈÓ ÔÂÎÒÈÁ‰ Ï˘ ÌÎÒÓ ·È˘Á˙ ‰¯·Á‰ ‰�ÈÎ‰ ‡Ï 
Â�ÓÓ ‰Ú·�˘ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰‰ . ÌÎÒ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ‰�Á· ‡Ï ‰¯·Á‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ

‡ˆÂ˙ ˙‡Â ‰˘È¯Ù‰ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ÌÈÏ˘Î ¯Â˙È‡ Ì˘Ï ÂÈ˙Â . 

 

 

 פרישת עובדי� בהסכמי עבודה אישיי�

החברה רשאית , �1994מ" הסכ� הקיבוצי המיוחד לעובדי רכבת ישראל"ב' לפי פרק ב .1
, מנהלי האגפי�, ל וסגניו"ובה� המנכ, להעסיק בחוזי עבודה אישיי� עובדי� בתפקידי� מסוימי�

עובדי� המועסקי� בפרויקטי� או במשימות פיתוח , הפני� ועוזרומבקר , היוע, המשפטי ועוזרו
 . ל"ומומחי� ויועצי� בכירי� למנכ

) לא בכירי�( עובדי� חדשי� 200 אישרה רשות החברות לחברה את העסקת� של 2006באפריל 
: עובדי� אלו מילאו בעיקר את התפקידי� האלה. בחוזי� אישיי� וקבעה את תנאי העסקת� ושכר�

מנהל , רכז, מפקח, מרכז תחו�, ממונה חטיבתי, מנהל מחלקה, ממונה ארצי, מנהל קו, ש אג%סג� רא
 .עבודה ועובד מקצועי

רוב� ,  עובדי� המועסקי� בחוזי� אישיי�86 פרשו מהחברה 2007�2009בשני� , לפי נתוני החברה
ר וחתמו " מרנבה� עובדי� שהועברו,  עובדי� בחוזי� אישיי�318 הועסקו בה 2010במר, . מרצו�

 . על הסכ� עבודה אישי חדש ע� החברה
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חובות , הגדרת התפקיד, בי� היתר, ובו מפורטי�, בחברה קיי� נוסח אחיד של הסכ� עבודה אישי
האישור "אשר לגמל ולפיצויי� מצוי� כי החברה תמלא את תנאי . השכר ותשלומי� אחרי�, העובד

ת ביטוח במקו� פיצויי פיטורי� ולפי חוק פיצויי הכללי בדבר תשלומי מעבידי� לקר� פנסיה ולקופ
עוד מצוי� כי זכותו של העובד לגמל ולפיצויי� תבוטח בחברת ביטוח או ". �1963ג"התשכ, פיטורי�

 8.33%מה� ( ממשכורתו של העובד 13.33%החברה תפריש אליה� שיעור של . בקופת גמל מוכרת
 .  ממשכורת העובד18.33%יופרשו למטרה זו ובס* הכול , 5%העובד יפריש , )לפיצויי פיטורי�

 החליטה ועדת השרי� לענייני כלכלה בעניי� תנאי פרישה בחברות 1980עוד בספטמבר  .2
ל "ל של חברה ממשלתית שפקעה כהונתו כמנכ"הדירקטוריו� רשאי לאשר למנכ"ממשלתיות כי 

ת� ואשר הועסקו ולפקידי� בכירי� כמשמעות� בחוק שהוחלט על הפסקת כהונ, ופרש מחברה
פיצוי בשיעור ,  על פי החוזה האחיד לבכירי� בחברות ממשלתיות�10 ו9בחברות מסווגות ברמות 

וזאת בנוס% לכספי� שהפרישו לזכות� והמגיעי� לה� , של עד חודש לכל שנת עבודה בחברה
 ). פיצויי פרישה מיוחדי��להל�  (5"בהתא� לתנאי החוזה האחיד

 שלח המנהל 2004באוגוסט , מ� ההיבט העסקי וה� מ� ההיבט הציבורילנוכח חשיבות הנושא ה� 
רי� של החברות הממשלתיות ושל "לי� והיו"אל המנכ, מר אייל גבאי, דאז של רשות החברות

הוא הודיע לה� כי ". לי� ועובדי� בכירי�"פיצויי� למנכ"החברות הבנות שלה� מכתב בנושא 
לי� ולעובדי� בכירי� שהוחלט "ור הפיצויי� למנכבבואו לקבוע את שיע, דירקטוריו� החברה

תרומתו ותפקודו של : את התבחיני� האלה, בי� היתר, צרי* לשקול, להפסיק את כהונת� בחברה
במעבר " צינו�"הצור* בתקופת ; נסיבות סיו� העסקתו; מצבה הכלכלי והכספי של החברה; העובד

תקופת כהונתו בתפקידו האחרו� ומספר ; מספר שנות עבודתו בחברה; העובד למקו� עבודה חדש
עוד כתב מנהל רשות החברות כי ההחלטה על שיעור . השני� שנותרו עד הגיעו לגיל פרישה

 . הפיצויי� תתקבל רק לאחר בדיקת התבחיני� בישיבת הדירקטוריו�

החברה מעניקה פיצויי פרישה מיוחדי� לעובדי� המועסקי� לפי , על סמ* החלטת הממשלה לעיל
משרד מבקר המדינה . ל ובכפו% לאישור הדירקטוריו�"על פי המלצת המנכ, י עבודה אישיי�הסכמ

, 2007�2009 עובדי� שהועסקו לפי הסכמי עבודה אישיי� ופרשו בשני� 29בדק את תיקיה� של 
יותר מ� הקבוע בהסכמי ( עובדי� בכירי� מה� קיבלו פיצויי פרישה מיוחדי� 13. רוב� בכירי�

 . ח" מיליו� ש�3ס* פיצויי� אלה הסתכמו בכ). �העבודה האישיי

.  הפורשי��13הביקורת בדקה את שיעורי פיצויי הפרישה המיוחדי� שאישר הדירקטוריו� ל
 לכל שנה 100%�90%מהבדיקה עולה ששמונה מה� קיבלו פיצויי פרישה מיוחדי� בשיעור של 

 אחר קיבל פיצויי פרישה ,82%אחד קיבל פיצויי פרישה בשיעור של , משנות עבודת� בחברה
שניי� קיבלו פיצויי פרישה ,  על היתר50% על חלק משנות עבודתו ובשיעור של 95%בשיעור של 

מכא� שלרוב הפורשי� הללו אושרו פיצויי פרישה בשיעורי� גבוהי� . 30% �ואחד , 70%בשיעור 
 ).100% עד �90%מ(

 ‰˘È¯Ù ÈÈÂˆÈÙ Ô˙ÓÏ ˙ÂˆÏÓ‰‰ È·˙ÎÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Â‡·Â‰˘ ÂÏ‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ
ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ È¯ÂÚÈ˘Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ÂË¯ÂÙ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÔÂÈ„Ï . Ì‰È˜È˙ ˙˜È„·· Ì‚

 ˙Ï‰�‰ È˜ÂÓÈ� ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÌÈ˘¯ÂÙ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ·Â¯ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰
Ì‰È¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ‰˘È¯Ù‰ ÈÈÂˆÈÙ Ô˙ÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰È˙ÂˆÏÓ‰Ï ‰¯·Á‰ . ÌÈ˜ÂÓÈ� ¯„ÚÈ‰·

 „ÓÚ ‰ÓÂ ‰˘È¯Ù‰ ÈÈÂˆÈÙ ˙Ï·˜Ï ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈ‡�˙‰ ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ‰Ï‡Î
Ì‰È¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÒÈÒ··. 

__________________ 

 .9החברה מסווגת כחברה ממשלתית ברמה   5
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 ËÒÂ‚Â‡Ó ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï‰�Ó Ï˘ ˙¯ÎÊ�‰ ‰‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ2004 , ÔÂ„Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ
ÂÙÂ‚Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· ‰ˆÓÓ ÔÂÈ„ . È·‚Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰6Ó -13 ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ 

 Ô˙ÓÏ ˜ÂÓÈ� ÏÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÈÂˆ ‡Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ ‰˘È¯Ù ÈÈÂˆÈÙÏ
ÌÈÈÂˆÈÙ‰ , ¯˙ÂÈ· ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ˜ÂÓÈ� Â‡ˆÓ� ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÈÓÁ È·‚ÏÂ) ÔÂ‚Î" Â˙ÓÂ¯˙

‰¯·ÁÏ" ,"‰·ÂË ‰„Â·Ú ‰˘Ú " Â‡"˙�ÈÂˆÓ ‰„Â·Ú .(" 

ל וה� בפרוטוקולי� של ישיבות "יי� ה� בהמלצות המנכציו� נימוקי� מפורטי� למת� הפיצו�אי
יש לפרט ולנמק את , לדעת משרד מבקר המדינה. הדירקטוריו� מנוגד לסדרי מינהל ובקרה נאותי�

ההמלצות שהחברה מגישה לקראת הדיוני� בדירקטוריו� בנושא מת� פיצויי פרישה מיוחדי� 
� בנושא זה יש לכלול את פירוט הנימוקי� ג� בפרוטוקולי� של החלטות הדירקטוריו. ושיעוריה�

 .לאישור הפיצויי� ושיעוריה�

ומ� , עובדי� המועסקי� על פי הסכמי עבודה אישיי� ה� בדר* כלל בעלי תפקידי� בכירי� .3
על הנהלי� . הראוי שלגו% ציבורי דוגמת חברת הרכבת יהיו נהלי� ברורי� לטיפול בהליכי פרישת�

קביעת בעלי התפקידי� הממוני� על הטיפול בפרישת : י� האלהאת הנושא, בי� היתר, לפרט
פיטורי� או ,  התפטרות�אופני ההודעה על הפרישה לסוגיה השוני� ; הבכירי� על כל שלביה

; ובכלל זה קביעת זכויותיו וחובותיו של העובד הפורש, נוסח הסכ� הפרישה; פרישה מסוג אחר
בעלי הסמכות ; עלי התפקידי� המוסמכי�הלי* העברת נוסח ההחלטה המתגבשת לאישור ב

כל שלב צרי* להיות מתועד כיאות לש� מעקב . אפשרות השימוע וביצועו; לחתימת הסכ� הפרישה
 . ובקרה

 Ï˘ Ì˙˘È¯Ù· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÏ‰� ‰¯·ÁÏ ÂÈ‰ ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈÈ˘È‡ ‰„Â·Ú ÈÓÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ . 

נוהל סיו� העסקה של עובדי רכבת ישראל אושר ועודכ� "שרד מבקר המדינה כי החברה מסרה למ
אג% . 2009 א* עבודת עריכת הנוהל החלה עוד לפני ינואר 25.11.10בספר נהלי הרכבת ביו� 

 ".משאבי אנוש פעל על פי טיוטת הנוהל כבר במועד תחילת העבודה על הנוהל

מבצע פרישת עובדי� בהיק% כה רחב חייב , תקיני�על פי סדרי מינהל , לדעת משרד מבקר המדינה
 .ולא בטיוטת נוהל בלבד, להיות מלווה בנוהל מאושר

בדי� וחשבו� " הוא ציי� ג� ש2004במכתבו הנזכר של מנהל רשות החברות מאוגוסט  .4
ר דירקטוריו� החברה לרשות החברות הממשלתיות "התקופתי על עבודת הדירקטוריו� אותו מגיש יו

ייכלל פירוט בדבר מספר העובדי� , �1975ה"התשל,  לחוק החברות הממשלתיות25י% לפי סע
לרבות הנימוקי� לקביעת שיעור הפיצויי� , שיעור הפיצויי� הכולל שאושר לה�, הבכירי� שפרשו

 ".הגבוה מהמתחייב מההסכ� האישי

¯ ÈÎÂ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ ÂÈ˙ÂÁÂ„· ˘¯„�‰ ˙‡ Ë¯ÈÙ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â˘
˙‡Ê ‰˘ÚÈ˘ ‰˘¯„ ‡Ï ˙Â¯·Á‰ . ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ È„È· ÔÈ‡ ¯ÂÓ‡‰ ËÂ¯ÈÙ‰ ¯„ÚÈ‰·

ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÏ·È˜˘ ‰˘È¯Ù‰ ÈÈÂˆÈÙ ÈÙ˜È‰ ,ÍÎÏ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ÏÚÂ Ì‰È¯ÂÚÈ˘ ÏÚ . 

 מסרה הרשות כי תפנה לחברה 2011בתשובת רשות החברות למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
, כירי� שפרשו ושיעור הפיצויי� הכולל שאושר לה�בבקשה לקבל פירוט של מספר העובדי� הב

 . היא הוסיפה כי תקפיד לקבל מהחברה דיווחי� שוטפי� בנושא. כנדרש בחוזרי הרשות
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 ˙�˘Ó ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙·Î¯‰ ˙¯·Á È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˘È¯Ù È¯„Ò ÏÚ ˙¯Â˜È·‰2007 
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ È¯„Ò· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ , Ï˘ ‰�ÈÁ··Â ÌÎÒ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ·ÂÈ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰ . ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙˘È¯Ù· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ „Ú˙Ï È�ÂÈÁ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÎ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚·
Â˘¯ÙÈ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ˙Â˜Ó�‰ ÔÈÈˆÏ ÔÎÂ ‰˘È¯Ù ÈÓÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ . Ì‚ ·Â˘Á

 ‰˘È¯Ù ÈÓÎÒ‰Ï ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ ÂÈ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰ ˙‡Â ÌÎÒ‰‰ ÚÂˆÈ· ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
„È˙Ú· ÂÚˆÂÈ˘. 

 ‰˘È¯Ù ÈÈÂˆÈÙ ˙˜�Ú‰ ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ .ÌÈÏÈ‚¯‰ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÏÚ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÂˆÈÙ· ¯·Â„Ó , Ì�È‡˘

˙Ú„ ÏÂ˜È˘· ÌÈÎÂ¯ÎÂ ÌÈÈ˘È‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÓÎÒ‰Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó . ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ·Â˘Á ÔÎÏ
Î�Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰· Ì˙˜�Ú‰Ï"Â¯Ù·Â Ï ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ Ì�ÈÈ�Ú· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂË

ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ È�ÂÈÂÂ˘ ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂÏ·˜˙Ó ˙ÂËÏÁ‰‰ . 



 

 


