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 פרק תשתיות 

 כללי

, לרבות הדרישות התכנוניות, אשר יאושרו היבואןמרכז השירות יעמוד בכל עת בכל דרישות 
 על ידי האדריכל המלווה.

 

 מבנה מרכז השירות 

 מבנה מרכז השירות יכלול את המחלקות והפונקציות הבאות:

 לקוחותאזור קבלת רכבי ה .1

 בי לקוחות ממתינים/ מוכניםחניית רכ .2

 אולם כניסה וקבלת לקוחות .3

  משרדי יועצי שירות .4

 חדר המתנה ללקוחות .5

 משרד מנהל מרכז שירות .6

 שירותי לקוחות .7

 ריהוט קבוע ונייד .8

 אולם העבודה .9

 חדר שיפוץ מכללים .10

 מחלקת חשמל ומיזוג .11

 עמדת דיאגנוסטיקה .12

 עמדת ביקורת איכות .13

 חדר מנהל טכני .14

 מנהל עבודהעמדת  .15

 החלפיםמחסן  .16

 מחלקת פחחות וצבע .17

 דיםרווחת העוב .18
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 דרישות כלליות להתאמת מרכז השירות

שנים  10בשכירות של לפחות  או הקרקע למרכז השירות תהיה בבעלות מרכז השירות .1
 שנים נוספות. 5לשכירות של  אופציית הארכה ובתוספתמיום קבלת ההרשאה 

  נגישות: .2
לא רחוב ללא )יציאה ממוצא אחר הכניסה וה בקטע רחוב שבו מיקום מרכז השירות יהיה

 .לכלי רכב נוחהתהיה נגישות השירות מוצא(. למרכז 

 :מרכז השירותחזית  .3
 . לפחות מטר 12ב חזית תפנה לרחוב ברוחה -
 .פנימי של הרחוב/כבישבאותו מפלס תהיה חזית ה -

 .ז השירותמרכז השירות יעמוד בכל דרישות הדין והרשויות המוסמכות לצורך ניהול מרכ .4

שניה בניה קלה  אפשרות .בלוקיםאו  יציקת בטון מ וימרכז השירות יהיה בנ מבנה .5
 מלוחותגמר צבע אפוקסי. הגג  מגולווןמ.  "מ 50 –מבודדים לא פחות מ  פנליםמלוחות 

 .מ"מ 50 –לא פחות מ  בעובי פנלים עם בידוד תרמי ואקוסטי

ניסאן ויעמוד לכן בכל הדרישות מרכז השירות יתן שירותים לשני המותגים: רנו ו .6
 הנובעות מכך לפי אמות המידה.

-שאינם רנו מותג/יםלשמש מרכז שירות עבור מרכז שירות המעוניין  הפרדה בין מותגים: .7
להפריד בהפרדה מוחלטת ופיזית בין שטח מרכז השירות לבין מתן השירות ניסאן נדרש 

 :לרבות ,למותגים אחרים

 חדר ההמתנה אולם הכניסה וקבלת הלקוחות, קבלת רכבי הלקוחות,אזור ב.  

 לרבות יועצי השירות. ,לנהל כוח אדם נפרד לפעילויות 

  כך  ,ם על ידוילבצע הפרדה מוחלטת של שילוט ופרסום מרכזי השירות המופעל
 ניסאן יהיה אך ורק שילוט של מותגים אלו.-שמעל הכניסה למרכז השירות רנו

 רכז השירות.לבצע הפרדה מותגית בעיצוב חזית מ 

 .לעשות שימוש בניירת נפרדת 

אך התשתית והרקע לשילוט זה  ,ויהיה בבעלותו היבואן ידי-עליסופק  חיצוני שילוט .8
 יבוצעו על ידי מרכז השירות לפי הנחיות האדריכל המלווה.

ות, חשמלאות, ניסאן את השירותים הבאים: מכונא-שירות יספק ללקוחות רנוהמרכז  .9
 .ןאבחו, אווירמיזוג 

  - שטח מינימלי של המבנה המיועד למרכז שירות .10
מרכז שירות ללא תצוגת רכב חדש )ככל שיהיה כזה( וללא  מ"ר בנוי לפחות עבור 800

 פחחות או צבע.מחלקת 
 4 –)שמונה( ליפטים ומספר תאי עבודה לא יפחת מ  8 -מספר הליפטים לא יפחת מ

 .)ארבעה(
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גישה בתוך מרכז השירות יאפשרו כניסת גרר ומובילית: דרכי הכניסות ותנועה של  .11
 מובילית ופריקת רכב ללא חסימת כניסת רכבי הלקוחות באותה העת.

ע"י מח'  פחחות וצבע שירותי ניסאן-מרכז השירות יספק ללקוחות רנופחחות וצבע:  מח' .12
  .בבנין סמוך פחחות וצבע אשר ניתן להקימה

בלתי נפרד  ת מח' פחחות וצבע כחלקתאי עבודה חייב להיו 15למרכז שירות בעל יותר מ 
 ממרכז השירות.

 מעלה.  10בנוסף לאמור בסעיף  מ"ר 250לפחות  בכל מקרה גודלה של המחלקה יהיה

פחחות מחלקת זאת למעט  חייבות להתנהל במיקום פיזי אחד.כל פעילויות מרכז השירות  .13
 .כאמור מעלה)במידה וקיימת( וצבע 

 מכולת אשפה.קוחות להצבת המבנה יכלול אתר מוסתר מעיני הל .14
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 אחידות למבנה מרכז השירותו רישות עיצובד

האדריכל המלווה את  ובהתאם לתכנון ,יבואן/הנחיות היצרניםלפי עיצוב מרכז השירות יהיה 
 .עיצוב מרכז השירות

 אדריכלקירות המבנה החיצוני יהיו עם ציפוי לפי דרישת אמות המידה והנחיות ה ,בין היתר
  המלווה.

 חזית ופנים המבנה .1

  מטר לפחות. 20חזית המבנה תהיה ברוחב של 

  חזית המבנה חיפוי לוחות אלומיניום מסוג אלוקובונד בשילוב פח גלי בגווןRAL  
 .9010-ו 9007, 9006מס' 

 
 

 בהנחיית האדריכל  לצורך השילוט בחזית המבנה: רקע מאלוקובונד לפי גווני היצרן (
סמלי המותג יסופקו  מ' למותג. 10שאורכו לא פחות מ  לצרכי שלטי מותגים המלווה(

 ע"י היבואן ויהיו בבעלותו
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  לפי הנחיית בעיצוב  ,במרכז השירות יוצב שלט תקני בלבד -שילוט חיצוני ופנימי
 .המלווה האדריכל

   
  חלונות ודלתות מאלומיניום לפי גווןRAL  '9006מס. 

 ת שתי שכבות.זכוכית בידודיויטרינות מסוג וזכוכיות בכל החלונות וה 

 והמפזרים )מסוג דקור מאלומיניום( יהיו בגוון  אווירצנרת מיזוג הRAL 9006  

התקרה מצופים טיח או עשויים גבס ו/או  בכל מקום שלא צוין בו מפורשות אחרת יהיו הקיר
 בטקסטורה חלקה, וייצבעו בצבע לבן מסוג סופרקריל.

 :אלמנטים חיצוניים למרכז השירות .2

 הנחיית האדריכל המלווהלפי בעיצוב גדר מקיפה מחומר קשיח  :גדר.  

 :שער כניסה חשמלי. למתחם יהיה  שער כניסה 

 

 :הנחיית האדריכל המלווהלפי  צמחייה. 

 :הנחיית האדריכל המלווהלפי  תאורה חיצונית. 

 יהיו מוגנים  , מדחסים וכל מתקן עזרמכלי האשפה, מכלי שפכים ני עזר:מתק
 ם במבנה סגור.ומוסתרי

 :הנחיית האדריכל המלווהלפי  תקן ריצוף חיצוני. 

 :ידי האדריכל -, כפי שיועבר עלנדרשהשילוט היסומנו לפי תקן  כניסה ויציאה
 .יתוכננו לפי תוכנית יועץ תחבורה .המלווה

 בהתאם לתקן שלט המציין את שעות הפעילות של מרכז השירות :שעות פעילות ,
 .ידי האדריכל המלווה-עבר עלהשילוט הנדרש, כפי שיו

 :השירות ציוד כללי למבנה מרכז .3

  היבואן( לרצפת מרכז השירות. לפי הנחיית)מכונת שטיפה תקנית 

 .מערכות כיבוי אש לפי דרישת כיבוי אש 

 .מערכת ניקוז שמנים ופינוי שמנים לפי אישור המשרד לאיכות הסביבה 

 סביבה.התקנת מפריד שמן תקני באישור המשרד לאיכות ה 

 מוסתרים מעיני הלקוחות. ,חוות שמנים כולל מאצרת למיכלי השמנים 

  אוטומטי כולל שטיפת רכבים  עמדות עבודה ידרש למתקן  15מרכז שירות עם יותר מ
 .מערכת תיקנית למיחזור מיים
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 דרישות לכל אחת מהמחלקות/פונקציות במרכז השירות

 הלקוחותרכבי אזור קבלת  .1

 וצבוע בצבע בולט. מסומן בשילוט מתאים לפי תקן השילוט  , מבודדאזור חנייה מוגדר
האדריכל המלווה )בהתאם לדרישות  ידי-עלכפי שיועבר  הנדרש במרכז שירות

  .היצרנים בעת הקמת מרכז השירות(

 
 בחזית מבנה מרכז השירות. הנגישות של רכבי הלקוחות  ימוקם קבלת כלי הרכב אזור

 .ת"ו"טבעי זה תהיה קלה אזורל

  במידה ובאזור זה תבוצע קבלת
לקוחות יבנה דלפק לפי הנחיית 
אדריכל מלווה לכל אחד מיועצי 

  השירות כולל עמדת מחשב ומדפסת.
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 באיזור בולט ללקוחות ימוקם לוח 
 (לקוחות מוזמנים שיסופק )בתשלום

 .אגף השירות ידי-על

 

 

 קבלת הלקוחות.הקבלה ימוקם בקירוב ככל שניתן אל אולם הכניסה ו אזור 

 :עמדות. 4לפחות תקן כמות  

  :2.5מידת כל עמדהx5 מטר 

 המלווה. אדריכלבצבע לפי הגדרת ה ,: מחומר קשיחחיפוי הרצפה  

 ממתינים/ מוכנים לקוחות רכבי חניית .2

  חניות לכל עמדת עבודה. 2תקן כמות: לפחות 

  :5*2.5תקן מידה כל חנייה 

 רכב(. לא מאושרות עמדות כפולות ) רכב חוסם 

 ,כולל חניית הלקוחות תסומן בשילוט מתאים לפי תקן השילוט עבור מרכז שירות 
 צביעת הרצפה לפי הנחיית האדריכל המלווה.
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 אולם כניסה וקבלת לקוחות .3

  לקוחות יהיה בקומת הקרקע בלבד. האולם ימוקם בסמוך האולם הכניסה וקבלת
 ,עמדות החנייה ותו מפלס שלהאולם יהיה בא .לעמדות החנייה של לקוחות נכנסים

  .מעמדות החנייה וטבעית והכניסה אליו תהיה ישירה

 

 

  ,האדריכל המלווה הנחייתלפי  ,יהיו אלמנטים דקורטיביים לכל מותגמצדי הכניסה.  
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  ת האדריכל והנחיוהיצרן  לפי אמות המידה של יסומן בשלט זיהוי ברוראולם הכניסה
 .המלווה

  דגם  45\45חי גרניט פורצלן קבלה באריהריצוף אולםELEGANCE צרת תו
NOVOCERAM  צרפת כולל מילוי רובהMAPEI צבע בANTHRACITE  עם ו 144מספר
  מ"מ. 3פוגות מינימום 

 יצרן.התכנו שינויים עקב החלטות יעץ עם האדריכל המלווה. יי: יש להתיהערה

 
 אקוסטיות לאולם המשרדים: תקרות 

לוב גופי תאורה יגם פיין ליין בשילוב תקרות גבס בשתקרות אקוסטיות אלומיניום ד
 האדריכל המלווה. ייד לפי המלצתלה-ואו גופי תאורה מטל 60/60פלורוסנטים 

  קבוע וניידריהוט " סעיףבריהוט בהתאם למפורט בהמשך". 

 אווירהתכנון יועץ מיזוג  פי-על/מפוצל מרכזי אווירמוזג במיזוג האולם י. 

  בעיצוב מתאים להנחיות היצרן. קבלה קדלפבכניסה לאולם יהיה  

 שיוגדרו במידות  ,תלו סמלי המותגים של היצרן בתאורה אחוריתיעל הקיר האחורי י
  מלווה )לפי הנחיות היצרנים(.האדריכל ה ידי-על

סמלי המותגים יסופקו ע"י היבואן ויהיו בבעלותו. הרקעים והתאורה יבוצעו ע"י 
  מרכז השירות ועל חשבונו.
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 ם הכניסה יכלול שילוט, תעודות, חומר פרסומי כמפורט להלן:אול 

 .אישורים ורשיונות הנדרשים לפי הדין החל על הפעלת מרכז שירות 

  אגף השירות של היבואן. ידי-עלשיסופק לוח המפרט את תעריפי שעת העבודה 

 2 רסומים שיווקיים מטעם אגף פ 2לתליית  יםמיועדה)"שרוולים"(  ניםמתק
ידי אגף השירות של -יסופק בתשלום על –בגודל חצי גיליון ,היבואןשל  השירות
 היבואן.

 2 ימעמד ( פרסוםROLLUP) של היבואן אגף השירות ידי-עלבתשלום  וקסופי 
 .ויוחלפו מעת לעת לפי החלטת האגף

 1  )"של  אגף השירות ידי-עליסופק בתשלום  –מתקן לפרסומי נייר )"פלאיירים
 .היבואן

 יופק ויסופק  – וקף האחריות הניתנת על תיקון במרכז השירותלוח המפרט את ת
 .של היבואן אגף השירות ידי-על

 ידי אגף השירות(.-רשימת דגמים בהם מורשה מרכז השירות לטפל )אם תסופק על 

 תלה כל חומר/אלמנט עיצובי אחר אלא באישור היבואןילא י. 

 המקום מאפשר זאת,  ן בכך, והאדריכל המלווה קבע כייאם מרכז השירות מעוני
ריהוט " סעיףבארון ויטרינה לתצוגת אביזרי רכב כמפורט  יתאפשר שילוב באולם של

  ."קבוע ונייד
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 יועצי שירות משרדי .4

 יהיו במיקום הקרוב ביותר אל אזור , וקרקעהימוקמו אך ורק בקומת  המשרדים
  קבלת הלקוחות.

  תפעול" ב"פרקעה מופי שירותהכמות יועצי השירות הנדרשת למרכז. 

  חדר נפרד כולל דלתלכל יועץ שירות יהיה.  

 

 ריהוט קבוע ונייד" סעיףב ,בהתאם למפורט בהמשךיהיה למשרדים ריהוט ה". 

  של מרכז השירותעמדת מחשב המחוברת אל מערכת המחשב של תהיה בכל משרד ,
 בר. לכל מחשב תחו(RENAULT.NETכדוגמת )מידע של היצרן  יואל מאגר היבואן

 מדפסת.

  וי.וטלפון קבכל משרד יותקן 
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 ללקוחות חדר המתנה .5

 ובסמוך לעמדות יועצי  יהיה נגיש ללקוחות ,חדר ההמתנה ימוקם בקומת הקרקע
  השירות.

 :מ"ר.  15 -מינימום שטח  מידות החדר 
 אחיד לכל אורך החדר. .מטר לפחות 2.6 -גובה  

 א ישמש כמעבר אל משרדי מרכז חדר ההמתנה לא יאפשר מעבר אל אולם העבודה ול
 השירות.

 .חדר ההמתנה ימוזג במיזוג מרכזי לפי הנחיית יועץ מיזוג האוויר 

 חדר ההמתנה יצויד בחלונות שיאפשרו שדה ראייה אל חלל העבודה. 

  הריהוט והציוד בחדר ההמתנה יהיה בהתאם למפורט בהמשך בסעיף "ריהוט קבוע
 ונייד".

  ידי היבואן -טרים בגודל גיליון של דגמים הנמכרים עלפוס 2קיר פנוי שיאפשר תליית
 ידי היבואן(.-)יסופקו בתשלום על
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 במכונת משקאות חמים אוטומטית  צוידחדר ההמתנה יכלול פינת קפה אשר ת
  .מתקן מים קריםבו

 אינטש לפחות 32מתנה יכלול מסך פלזמה בגודל החדר ה +DVD.  

 2  שיווקיים מטעם אגף השירות בגודל חצי פרסומים  2מתקנים המיועדים לתליית
 גיליון.

 

 

 עמדת מחשב  חדר ההמתנה יכלול
אחת הכוללת חיבור לאינטרנט לכל 

  כניסות ליום למרכז השירות. 15

  בחדר ההמתנה תהיה תקשורת
פתוחה  (WI-FI)אלחוטית לאינטרנט 

 לשימוש הלקוחות.
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 משרד מנהל מרכז שירות .6

  ר לפחות.מ 12שטחו של המשרד יהיה" 

  בקומת הקרקעהמשרד ימוקם. 

 אייה אל חלל העבודה ואולם הקבלה.יאפשרו שדה רבמשרד חלונות ה 

 ריהוט לאולם  -עבודות נגרות"בהתאם למפורט בהמשך בפרק במשרד יהיה ריהוט ה
 ."קבלה ומשרדים

  עמדת מחשב המחוברת אל מערכת המחשב של המוסך, של קרסו ואל המשרד יכלול
 (.  RENAULTNETהיצרן ) כדוגמת  מאגר מידע של

 י.וטלפון קוהמשרד יצוייד ב 
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 רותי לקוחותיש .7

  קרקע בלבד.השירותי הלקוחות ימוקמו בקומת  

 לנכים.שאחד מהם מתאים  ,תאים נפרדים 2לפחות  השירותים יכללו 

  חיפוי אריחי גרניט  -רצפה חיפוי
בהמשך לריצוף  30/30פורצלן 

 הכניסה.

  חי גרניט ארי -חיפוי קירות
מ'  2.10עד גובה  30/30פורצלן 

גוון לפי הנחיית האדריכל 
 המלווה.

  שירותי הלקוחות יכללו כיור
שטיפת ידיים כולל מים חמים 

וקרים, מתקן לנייר טואלט, 
מתקן סבון נוזלי, מתקן לניגוב 
ידיים, מתקן אוטומטי לפיזור 

תרסיס ריח. המתקנים יהיו 
נקיים, תקינים ומלאים בציוד 

 דרש בכל עת. הנ

  אסלות תלויות וניאגרות
 סמויות. 

 
 

 המלווה )לפי תקן היצרן(. אדריכלשילוט מתאים יותקן לפי הנחיות ה 

  האוויר לפי הנחיית יועץ מיזוג אווירמערכת שאיבת. 
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 ריהוט קבוע ונייד  .8

 אולם קבלה ומשרדיםריהוט  .א

 כסאות 

 כסאות עובדים, ריפוד ירוק כהה. 

 

 
 

 ת, ריפוד ירוק בהיר. כסאות לקוחו

 

 

 .לפי הנחיית האדריכל המלווהו כל הריהוט הנייד לפי תקן היצרן
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  חשמלנסתרת של כבלי עם הולכה  'סנדויץמלוחות עץ  מבנה – רותישיועץ /שולחן 
הנחיית האדריכל ם ישרים או עגולים לפי יסינרי הסתרה דקורטיבי לוביבש ותקשורת

 .המלווה

 ציפויו קנטיםעם גמר  ממ" 35 בעובי .M.D.Fח עליון לוח ניום, משטיומאל גימור
  הנחיית האדריכל המלווה.לפי  הפורמאיק

 

 סנדויץמבנה מלוחות עץ . הנחיית האדריכל המלווההדלפק לפי  מבנה – דלפק קבלה', 
 70ומשטח עבודה ברוחב  מס" 40משטח עליון דלפק ברוחב  ,פורמאיקה גימור ציפוי

  הנחיית האדריכל המלווה.לפי , ציפוי פורמאיקה ממ" 35 עוביב .M.D.Fמלוחות  מס"

 
 

 ויטרינהה מבנה – יזרי רכבבויטרינה לתצוגת א 
מבנה מלוחות עץ . הנחיית האדריכל המלווהלפי 

הנחיית לפי  פורמאיקהגימור ציפוי  ,'סנדויץ
 המלווה. האדריכל
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 עם  מס" 80/100לה במידות עץ אטומה, חד כנפית, לפתיחה רגי דלת – פנים דלתות
צדי  4-בוק מ מעץגימור מט לרבות מסגרת  ,לבןגוון  ,ציפוי פורמאיקה משני צדי הכנף

 הכנף עם גמר לכה דור.

 גווןגמר צבע פוליאור  ,לפי הקיר רוחב ,ממ" 2פח פלדה מגולוון ומכופף בעובי  משקוף 
 כולל פס אטימת שנוע. .RAL 7004לפי 

  חדר המתנה ריהוט .ב

 ריפוד גוון ירוק כהה – אורחים ותכורסא.  

 חמה היישתמכונת למתקן מים קרים ו הנחיית האדריכל המלווה לפי – מתקן מעוצב 
  פח אשפה מוצנע. הכולל גם

 הנחיית האדריכל המלווהלעמדות אינטרנט. גוון לפי  – דלפק.  

 הנחיית האדריכל המלווהגוון ועיצוב לפי  – שולחן קפה.  
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 העבודה אולם .9

 .אולם העבודה יהיה בחלל אחד ללא מחיצות משנה 

 ההנהלה  העבודה יהיה מופרד מאזורי קבלת הלקוחות, החנייה ואזוריאולם  – כללי
  באמצעות שערים חשמליים. וקבלת הלקוחות

 

 מ'6-לאולם העבודה יהיו כניסה ויציאה נפרדים לכלי רכב. רוחב הפתח לא יקטן מ 
 מ'. 4 -וגובהו כ

 מסוג דלתות נגללות בגוון לבן )עדיף( או אפור. – ת העבודהלאולמו דלתות  

 
 למכונאות במידות עמדות ליפטים/ עמדות עבודה( (תאי עבודה  – גודל תאי עבודה

4X6 . ס"מ לפחות בין ליפט לליפט. 80מרחק של 

  מטר לפחות 6 – בין שורות תאי עבודהרכבים רוחב מעבר  

 מטר לפחות.  5 – גובה איזור העבודה 

 אינטש( בגוון לבן. 2תקרה מבטון או פאנל מבודד )מינימום  – תקרת אזור העבודה 
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 או מאוורר הקבוע  ,אווירהלפי הנחיית יועץ מיזוג בתקרה  אוורורמפוחי  – אוורור
 לקיר לכל עמדת עבודה.

 גוון לפי  ,ת באולם העבודהומבודד – דלתות מתכת פנימיותRAL  '5017מס 

 חשמל. העצמה לפי הנחיות יועץ ייד. לה-עם נורות מטל /6060גופי תאורה  – תאורה
 תאפשר עבודה נוחה ביום ובלילה.עצמת התאורה 

 בגוון קישוט  כולל פס 323 דגם 20/20במידות  בגוון אפור קרמיקהחיפוי  – קירות פנים
 .121 דגם, ס"מ 190 גובהעד ס"מ  10ברוחב  חלמון צהוב

  .OW-24-1-Pטמבור פי גוון מעל גובה זה גמר טיח וצבע סופרקריל ל

 

  תקן  30/30אריחי גרניט פורצלן  – אולםהרצפתR-11  לייט אפור מותאם למרכזי
  .ס"מ בגוון כהה לפי תכנון אדריכלי 10שירות בשילוב פסים ברוחב 

 

 תקני. ןבכל פתחי אולם העבודה עם התחברות למפריד שמ – תעלות ניקוז 

 של  מערכות המידענט לפי הנחיות אגף לתקשורת אינטרמוצפנת  רשת אלחוטית
 ן אל רשת היבואן/ היצרן.אבחותשמש לחיבור מכשירי ההרשת  .יבואןה
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 )מערכות שירות לכל תא עבודה )עם ליפט וללא ליפט  

  נק' לחץ אויר 

  נק' חשמל 

 לכל עמדות עבודה 4לכל  – מערכת לשאיבת גזי פליטה ,
שר שאיבה , שתאפתהיה מערכת לשאיבת גזי פליטה היותר,

 . מכל אחת מהעמדות

 

 לכל עמדת עבודה תהיה  – עגלת מכלולים מפורקים
קומות להנחת מכלולים  2ממתכת בת  עגלה/שולחן

 מפורקים. 
 ס"מ 80אורך  מידות העגלה:

 ס"מ 60רוחב  
 ס"מ  90 :בה ללא גלגלים כולל ברזל זוויתוג 
 ס"מ 30רווח בין מדפים  

 

 

  מרכז מחשב המחוברת אל מערכת המחשב של  עמדות עבודה תהיה עמדת 4לכל
 .(RENAULT.NETכדוגמת )ואל מאגר מידע של היצרן  היבואן, של השירות

  מתקן שטיפת ידיים מנירוסטה.באולם העבודה יוצב 

  ובנוסף משתנה, כיור נטילת ידיים, מערכת  תאים 2 יכללו לפחות עובדיםהשירותי
  .ו בנפרד משירותי הלקוחות, השירותים ימוקממחוץ לחלל העבודה אוורור

במפלס ימוקמו שירותי העובדים שהדבר אפשרי, מלווה יגדיר האדריכל הבמידה ו
 .אולם העבודה
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 חדר שיפוץ מכללים .10

 3 :ידותמx4 .מטר מינימום  

 

 כמו באולם העבודה.: וקירות צפהר 

  חלון/ מערכת אורור(. וכן אפשרות לאוויר צח אווירמיזוג( 

 למטרת זיהוי רכיבים קטנים. ,בעצמה מוגברת ,חשמלהיועץ חיות הנלפי  :אורהת 

 החדר. אורך לכל :מטר. אורך 1ולחן עבודה ממתכת. רוחב: ש 

 לחציים מחוברות לשולחן.מ 

 לוקח מקום(. – כבש לחיצה )פרס( בסמוך לחדר )לא בתוכומ 

 ושקעי חשמל אווירקע ש. 

 כשיר שטיפת חלקים )עם מכסה( בתוך החדר.מ 

 מטר לפחות + אפשרות נעילה. 1.3 דלת ברוחב 

 1בגודל : חלל שטיפת מכללים בקרבת מקוםx1 בעל מערכת ניקוז לפי  ,מטר לפחות
 .ורצפת רשת תקנים נדרשים

  6בשטח המחלקה תהיהx4 .מטר לפחות 

  לפחות אחד מספרייםליפט. 

  90במידות שולחן עבודה עם מדף לחלקים שפורקוx200 .ס"מ 

 בודה.ניתן למקמה בתוך אולם הע 
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 עמדת דיאגנוסטיקה. 12

  6( במידות לעמדות אחרות מעבר שאינו משמש)תא עבודהx4 לפחות מטר 

  :בידוד שיאפשר  רצוי להוסיף. בדומה לדרישות עבור אולם העבודהרצפה וקירות
 עבודה שקטה של איש טכני על מכונית תקולה.

  חשמלהלפי הנחיות יועץ : מוגברתתאורה. 

 המערכת פינוי גזי פליט. 

 לחדר טכני. צמוד :מיקום 

 העמדה תהיה מופרדת באופן ברור מאזור העבודה הרגיל. 

 האוויר לפי הנחיות יועץ מיזוג אוורור מספק. 

 :ציוד נלווה 

  לאחסון ו מדף זהה תמטר רוחב. בתחתי 1 -מטר אורך ו 2שולחן עבודה של לפחות
 חלקים שיפורקו.

 כליםלאחסון ננעל  ארון מתכת. 

 שקעי חשמל 

 אווירר ללחץ חיבו. 

 למאגר  למערכת המחשב של מרכז השירות, של היבואן וכן עמדת מחשב המחוברת
 (.RENAULT.NETכדוגמת )המידע של היצרן 

  ליפט מספריים.בעמדה יותקן 
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 . עמדת ביקורת איכות13

 בעמדה זו יתבצע הליך ביקורת סיום עבודה לכל רכב, לאחר סיום העבודה עליו.

 

  6מידותx4 ות.מטר לפח 

 מתקן כיוון אורות, מכשיר בדיקת מצברים המאושר ליפט מספריים,  :העמדה תכלול
 .יצרני הרכב, מראות היקפיות שיאפשרו בדיקת תקינות אורות מתוך הרכב ידי-על

  סימון צהובים על הרצפההעמדה תסומן בשילוט מתאים ותיתחם על ידי פסי. 

 ת טובה ורציפה בין מבקר העמדה תמוקם באולם העבודה, במקום המאפשר תקשור
 האיכות למנהל העבודה ויועצי השרות.

 עם מגירה שיאפשר למבקר האיכות מילוי ואפסון של טופסי  בעמדה יהיה מדף/שולחן
 בקרה וציוד משרדי.
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 חדר מנהל טכני. 14

 :2.5לפחות  מידותx3 .מטר  

 

  :בדומה לדרישות עבור אולם העבודה.רצפה וקירות 

  מזגן מפוצל. ייד-על אווירמיזוג 

  :חשמל.היועץ לפי הנחיות תאורה 

  במיקום צמוד לעמדת הדיאגנוסטיקה. ,העבודה במפלס אולם ימוקםהחדר 

  3שולחן המאפשר ( .150מקומות ישיבה לפחותx80 .)ס"מ 

 3 ות.כיסא 

  למאגר  למערכת המחשב של מרכז השירות, של היבואן וכןעמדת מחשב המחוברת
 .(RENAULT.NETכדוגמת )של היצרן מידע 

 .שקע  תקשורת ושקע חשמלי  נוסף לשימוש מדריך נוסע/מנהל שירות אזורי 

 4 .שקעי חשמל לפחות 

 .טלפון שולחני 

 ספרייה לספרות טכנית. 

  :הטכני לצורך למנהל דרושים על החדר להיות פנוי מכל האביזרים שאינם כללי
כמעבר ישמש לא החדר . החדר לא ישמש לאף תפקוד אחר למעט תפקוד זה. עבודתו

 לחדר אחר.
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 מנהל עבודה: . עמדת15

עמדת מנהל העבודה תמוקם ברצפת אולם העבודה במקום מרכזי ותאפשר למנהל העבודה 
 העמדה תכלול: בשטח העבודה. שליטה יעילה

  מגירות לפחות מתחתיו. 2מ לפחות.  1.5לכתיבה והנחת כרטיסי עבודה באורך  דלפק 

 ואל מאגר  היבואן, של מרכז השירותהמחשב של מערכת עמדת מחשב המחוברת ל
 .(RENAULT.NETכדוגמת )מידע של היצרן 

  בתשלום( אגף השירות שיסופק ע"ילוח שליטה למנהל עבודה(.  

 

 



 פרק תשתיות חדשכז שירות אמות מידה למר

28 

 מחסן החלפים: .16

 לפחות  מ' 1.8באורך בקומת הקרקע, בסמוך לחלל העבודה, דלפק  – מיקום
 הפונה אל חלל העבודה. מנירוסטה

 מ"ר נוספים לפחות 40מ"ר לפחות ובנוסף קומת גלריה ובה  40 – מידות. 

 תקרה מוגנת למניעת פריצות  בנייה קשיחה כולל 

 מטר. 3מינימום  – גובה 

 לפי הנחיות יועץ חשמל. צבי – תאורה 

  .הדלפק יסגר ע"י תריס גלילה חשמלי 

 מטר גובה. 2לפחות  – מידוף 

 
 באיזור הדלפק לפחות. – מיזוג 

  חלקי אחריות מוחלפים )" קליימים"(: אזור איחסון 

 ימוקם בתוך/ בקירוב ל מחסן החלפים. -

 יהיה מופרד וניתן לנעילה. -

 מ"ר. 10שטחו יהיה לפחות  -

 מטר מינימום.  3תקרתו בגובה  -

 מטר.  2מידוף עד  -
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 מחלקת פחחות וצבע .17

  מ"ר לפחות. 250שטח כולל של 

  3תאי עבודה במידות  5לפחותX5. 

 מסוג שיוגדר ע"י היבואן ן מתיחהמתק. 

 מ"ר לפחות, ממוזג, עם חלון הצופה לחלל העבודה 10בגודל  משרד מנהל מחלקה. 

 .תא הכנה לצבע 

 .תא לצבע יסוד 

 .תנור צבע לפי סוג הרכבים 

 ליד התנור ותהיה עם איוורור מספק להוצאת אדי  המעבדה לא תמוקם -מעבדה לצבע
 הצבע לפי הנחיות יועץ מיזוג.

 רדה פיזית מלאה בין מח' פחחות וצבע למחלקות האחריות כולל דלת אטומה הפ 
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 העובדים:רווחת  .18

והמעבר אליהן לא  ,קבלת הלקוחות אזורכל הפונקציות לרווחת העובדים יהיו מופרדות מ
  הלקוחות. אזוריהיה דרך 

  מלתחהוחדר הלבשה  

  ,ארון אישי לכל עובד.כיורים 2שירותי אסלה,  2יכללו מקלחת אחת לפחות ,  

  מ' לפי תוכניות האדריכל. 2.00עד גובה  שירותיםהחיפוי אריחי קרמיקה בחדרי 

 דגם  30/30ניט פורצלן לפי תקן למניעת החלקה ריצוף חדר הלבשה ומלתחות גר
 סינטזי –לבה 

  סינטזי גריי 30/30חיפוי קירות מלתחות ושירותיים אריחי גרניט פורצלן 
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 חדר האוכל 

 או מספר שולחנות המספיקים לישיבה נוחה לכלל העובדים, כיור  כלול שולחן גדולי
 בכניסה, מטבחון ו/או הגשה עצמית. 

 .יהיה ממוזג 

 איש לפחות.  12-יאפשר קיום ישיבות/הדרכות עם מקום ל 

  מ' שייתלה על אחד הקירות. 1.5*2יצויד בלוח מחיק בגודל 

  ברקו"( לצורכי הדרכה.אופציה: רצוי למקם בתקרה מכשיר הקרנה"( 

  סינטזי –דגם לבה  30/30ריצוף חדר גרניט פורצלן לפי תקן למניעת החלקה 

 

 

 :חדר מנהלה 

  מטר לפחות. 12בגודל 

 .יהיה ממוזג 

 הנהלת חשבונות וכו'... מיועד לשימוש נאמן תביעות אחריות , 
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 איכות הסביבה

ך על כל אחד ממרכזי השירות לעמוד קבוצת קרסו מחויבת לשמירה על איכות הסביבה. לפיכ
בדרישות המשרד לאיכות הסביבה בכל עת )נוסח הדרישות נכון לתאריך הנקוב במסמך זה, 

 להלן(.  נספח ג'ומצורף כ

של היבואן בנוסף, על מרכז השירות יהיה לעמוד בדרישות ייחודיות לפי דרישת אגף השירות 
 כפי שיפורסמו מעת לעת. 

 נן:הדרישות הנוכחיות הי

 .שימוש בכיסויי מושב, הגה, רצפה מחומרים ממוחזרים 

  לשני שמני המנוע הנפוצים ביותר. סוגם שימוש בצוברי שמן במקום במיכלי פלסטיק
 יקבע ע"י אגף השירות של היבואן.

 2ידי אגף השירות( יצטיידו בלפחות -מרכזי שירות שמצויים באיזור עירוני )ייקבע על 
האופניים יהיו בכל עת במצב תקין, יעמדו במתקן  קוחות.זוגות אופניים לשימוש הל

 לכל זוג אופניים תהיה קסדה צמודה לשימושידי אגף השירות. -מיוחד וימותגו על
 הלקוחות.
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 דרישות כלליות להליך התכנון
טרם ביצוע עבודה כל שהיא, על מנהל מרכז השירות להגיש את התוכניות הבאות לבחינת 

 בואן, ולקבל את אישורם:האדריכל המלווה והי

תוכנית כללית למתחם מרכז השירות שתעמוד בדרישות שפורטו לעיל ותהיה  .1
 ברמת פירוט שתאפשר לאדריכל המלווה לבדוק עמידת התכנון בדרישות.

 הדמיות תלת מימדיות לחזית המבנה..   2

 תוכניות ריהוט מפורטת על פי הנחיות היצרן. .3

 תקשורת ומיקום מחשבים וציוד נלווהתוכנית מפורטת לפריסת  .4
 ידי מחלקת מערכות המידע של היבואן.-תוכנית זאת תיבחן ותאושר גם על

 תוכנית לשילוט פנים כולל הדמיות. .5

 

 הנדסי ותקציבי של הפרויקטליווי 

כדי להבטיח את עמידתו של מרכז השירות בדרישות אמות המידה שבחוברת זאת תוך לוח 
על היבואן ותוך שמירה על איתנותו הפיננסית של מרכז השירות, נדרש  זמנים סביר המקובל

 כי יתבצע ההליך הבא:

יבוצע תכנון ראשוני של מרכז השירות ע"י האדריכל לפי אמות המידה המפורטות. תכנון  .1
 ראשוני זה יוגש לאישור היבואן והאדריכל המלווה. 

נון הראשוני ליועץ שירותי הנדסה לאחר אישור היבואן והאדריכל המלווה יועבר התכ .2
שיקבע ע"י היבואן למטרת קביעת אומדן עלות ראשוני. האומדן יופץ למרכז השירות 

 וליבואן.

לאחר מכן יבוצע תכנון מפורט של המוסך ע"י האדריכל.  תכנון זה יוגש לאישור האדריכל  .3
מפורט עומד המלווה. האדריכל המלווה יאשר ליבואן ולמרכז השירות  כי התכנון ה

 בדרישות אמות המידה.

לאחר האישור הנ"ל יבוצע אומדן סופי הכולל גם כתב כמויות ריק לקבלנים עתידיים של  .4
 מרכז השירות. אומדן זה יבוצע גם הוא ע"י יועץ שירותי ההנדסה שיקבע ע"י היבואן.

ם של לו"ז מנהל/י מרכז השירות, נציג/י היבואן והאדריכל המלווה יפגשו למטרת סיכו .5
 לביצוע הפרויקט.

מרכז השירות יגיש ליבואן תוכנית עיסקית לביצוע הפרויקט בהתאם לאומדן הסופי  .6
 וללו"ז שנקבע.התוכנית תהיה מאושרת ע"י רו"ח מוסמך.

תיקבע פגישה למנהל/י מרכז השירות עם  -לפי שיקול  דעת של היבואן -במידת הצורך
 כנית העיסקית.סמנכ"ל הכספים של היבואן להצגת הת

היבואן יקבע נקודות בקרה לביצוע העבודה בהתאם ללו"ז שנקבע. בנקודות אלו יערך ע"י  .7
יועץ שירותי ההנדסה ביקור במרכז השירות לבחינת ההתקדמות והוצאת דו"ח בכתב 

 ליבואן.

נקודות הבקרה וכן הלו"ז לביצוע הפרויקט יוכנסו כנספח לחוזה ההתקשרות עם מרכז  .8
 ת.השירו

כל העלויות של עבודת יועץ שירותי ההנדסה ישולמו ע"י מרכז השירות לפי חיוב מפורט  .9
 שישלח מעת לעת באמצעות היבואן.
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  תפעול פרק

 כללי - אדם/עובדים חכ

לכמות הנדרשת בכפוף ורוט הבא אך יהפ פי-עליעסיק, בכל עת, עובדים  מרכז השירות
 :ירות()לפי גודלו של מרכז הש המפורטת בהמשך

  מרכז שירותמנהל 

 שירות  צייוע 

  שירותפקידות 

  כמפורט בהמשך.מכונאים 

 .אנשים טכניים בכירים כמפורט בהמשך 

 מחסנאי מוסמך. 

 חשמלאי מוסמך לניהול חשמליה מטעם משרד התחבורה.  

  מטעם משרד התחבורה. אווירעובד בעל הסמכה לניהול מחלקת מיזוג 

  צבע ופחחות מטעם משרד התחבורה  שירות מרכזפחח וצבע בעלי הסמכה לניהול
 במידה והינם מבצעים תיקוני פחחות ו/או צבע.

 .נציגי שירות בתפקידים שונים 

 .מבקרי איכות 

הנחיות לפי ו/או  של מרכז השירות קף פעילותויה/או גודלו ו פי-עלקבע ימספר העובדים י
 .היבואן כפי שיפורט

 

 מחסן וחלפים

 עשה באופן ממוחשב ית היבואןהחלפים של  לקתמח הזמנת חלפים וחומרים ממחסן
 נהלי העבודה הקיימים בחברה. פי-עלו

 ינהל מלאי באופן ממוחשב מרכז השירות.
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 טיפול בתביעות אחריות

 לצורך מטעם "קרסו" או העומדת בדרישותיו, יחזיק מערכת מחשוב  מרכז השירות
 הגשת בקשות לתיקונים באחריות.

 רוף ייות יוגשו באופן ממוחשב כשכל חלק מוחזר בצתביעות עבור תיקונים באחר
 החברה. ידי-עלעוד המוגדר יהת

 יבצע תיקונים באחריות היצרן/יבואן על פי נוהלי השירות והאחריות  מרכז השירות
לרכוש חלקים מתחייב  מרכז השירותמטעם היצרן או היבואן שיופצו מעת לעת. 

מתחייב  מרכז השירות. מפורשלתיקוני אחריות מהיבואן אלא אם הוגדר אחרת ב
להחזיר כל חלק שהוחלף במסגרת זאת לבדיקת היבואן ומסכים מראש לזכות את 

 על כל עלות תיקון שהיבואן יחליט כי אינו מוצדק.  ללא דיחוי היבואן

  לנושא האחריות  בהסכם ההרשאהמרכז השירות ימלא את כל ההנחיות המופיעות
 במלואן.

 

 נושאים טכניים

 : להלן כמפורטלפחות ות יחזיק כוח אדם טכני מרכז השיר

  רנו

איש טכני 
 בכיר
 "1"מס 

 .ממשרד התחבורה מוסךמרנו, הסמכת ניהול  "קוטק"הסמכת 

שולט באנגלית טכנית, במערכות מתקדמות לרכב, במחשב אישי, עליו 
  מחלקת תמיכה והדרכה. ידי-על לעבור הליך אישור

 

איש טכני 
 משני
 "2"מס' 

 מרנו, הנדסאי מכונות/רכב "לקטרומכונאיא"הסמכת 

שולט באנגלית טכנית, במערכות מתקדמות לרכב, במחשב אישי, עליו 
 מחלקת תמיכה והדרכה.  ידי-על לעבור הליך אישור

 מכונאים
 2בעלי תעודת מכונאי מורשה מטעם רנו, מתוכם לפחות ארבעה מכונאים 

 במכונאות 3מכונאים בעלי תעודת סוג 

 תלקמנהל מח
 חשמל

בעל הסמכה של משרד התחבורה לחשמל ומיזוג אוויר ברכב, תעודת 
 אלקטרומכונאי מטעם רנו

 לפחות 1בעל הסמכה של חשמלאי ממשרד התחבורה, סוג  חשמלאי

 פחח

 פחחות מטעם משרד התחבורה, מוסך בעל הסמכה לניהול 
התמיכה של היבואן בנושא מחלקת השתלמויות קבועות במשתתף ב

 .פחחות
 

 צבעי

 צבעות מטעם משרד התחבורה,  מוסךבעל הסמכה לניהול 
 .התמיכה של היבואן בנושא צבע לקתמחבהשתלמויות קבועות משתתף ב
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  ניסאן

איש טכני 
 בכיר 
  "1"מס 

 ממשרד התחבורה מוסךמניסאן, הסמכת ניהול  "מאסטר"הסמכת 

ליו שולט באנגלית טכנית, במערכות מתקדמות לרכב, במחשב אישי, ע
 .מחלקת תמיכה והדרכה ידי-על לעבור הליך אישור

 

איש טכני 
 משני

 "2"מס' 

 מטעם ניסאן, הנדסאי מכונות /רכב "טכנאי"הסמכת 
שולט באנגלית טכנית, במערכות מתקדמות לרכב, במחשב אישי, עליו 

 מחלקת תמיכה והדרכה.  ידי-על לעבור הליך אישור

 מכונאים 
תעודת מכונאי מורשה מטעם ניסאן, מתוכם בעלי לפחות ארבעה מכונאים 

 .במכונאות 3מכונאים בעלי תעודת סוג  2

 לקתמחמנהל 
 חשמל

בעל הסמכת בעל הסמכה של משרד התחבורה לחשמל ומיזוג אוויר ברכב, 
 טכנאי מטעם ניסאן

 .לפחות 1בעל הסמכה של חשמלאי ממשרד התחבורה, סוג  חשמלאי

 פחח

ת מטעם משרד התחבורה, השתלמויות פחחו מוסךבעל הסמכה לניהול 
 .התמיכה של היבואן בנושא פחחותמחלקת קבועות ב

 

 צבעי

צבעות מטעם משרד התחבורה, השתלמויות  מוסךבעל הסמכה לניהול 
 .התמיכה של היבואן בנושא צבע לקתמחבקבועות 

 

 

 האנשים הטכניים יוכלו לשמש במקביל גם לרנו וגם לניסאן. .1

 פי-עלמטעם היצרן או היבואן  ציוד וכלים יעודיים ,בספרות טכניתמרכז השירות יצטייד  .2
תמיכה והדרכה, כפי שיקבעו מעת לעת. מרכז השירות גם ירכוש כלים מחלקת  דרישות

הכלים, הספרות והציוד  התמיכה מעת לעת.מחלקת כלליים מסוג ומכמות שתקבע 
יוצגו באופן שתקבע  ,שמרו בנפרד מכלי העבודה הכלליים של מרכז השירותיי עודייהי

 התמיכה ויעמדו לביקורת של נציגי החברה. מחלקת 

מחלקת בעגלת כלים לפי מפרט  צוידכל אחד מהמכונאים, החשמלאים והטכנאים י .3
 לאמות מידה אלו. ב'-ו א'ים התמיכה שמצורף בנספח

 .הטכניהמנהל  שמרו בחדריהמחשב והספרות הטכנית י .4

מחויבים להשתתף בכל ההדרכות  שניהאיש הטכני הבכיר והאיש הטכני המ .5
וההשתלמויות המקצועיות שנערכות בחברה לשני המותגים )גם אם בפועל מטפלים רק 

 (כגון קריאת חומר ובחינה עליו טרם הכניסה לקורס)במותג אחד( ולעמוד בדרישות הקדם 
 ובציוני המינימום הנדרשים בכל הדרכה.

להם  מלאים מטעמו לקורסים המיועדיםמרכז השירות מתחייב לשלוח את המכונאים/חש .6
ידי מחלקת התמיכה. כמות המכונאים/חשמלאים המינימלית שתידרש לעבור -שייערכו על

ידי מחלקת התמיכה בהתאם לגודל מרכז השירות, ותפורסם מעת -הדרכות אלו תוגדר על
 לעת. 

 .התמיכהמחלקת  ידי-עלדרש לכך ימרכז השירות ישלם את עלות הקורסים במידה וי .7
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 ,העובדים המקצועיים במרכז השירות ילבשו בגדי עבודה תקניים כפי שיגדיר היבואן .8
 היבואן. ידי-עלרכשו מהספק שנבחר ישי

מרכז השירות יתחבר על חשבונו וישלם דמי מנוי לתכנים טכניים המצויים ברשת  .9
  מעת לעת. היבואן ידי-עלקבע יהאינטרנט מטעם יצרני הרכב. החיוב הנדרש י

ירות חייב לעמוד בדרישות הכלליות של משרד התחבורה למוסך מורשה ובפרט מרכז הש .10
 מהמחלקות אותן הוא מעוניין להפעיל.אחת לכל 

 התמיכה.לקת מח ידי-עלשמופצות  מרכז השירות מחויב לפעול לפי ההוראות הטכניות .11
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 רות לקוחותיש

 מרכז השירות חייב לעמוד באמות המידה השירותיות הבאות:

 יכלל א.

 היבואן אשר תוגדר על ידי שירותמתחייב לפעול על פי מדיניות/תורת ה מרכז השירות 
 מרכז השירותמדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת ועל  –(PER4)כדוגמת תהליך 

 .שיקבע היבואן להתאים עצמו למדיניות זו תוך זמן סביר

 היבואן ל ידימדד במגוון כלים עיללקוחותיו ת מרכז השירותרות שמעניק ירמת הש .
מרכז סקרי לקוח סמוי וכלים נוספים. על  ,(QSA)סקרי שביעות רצון  ,בין יתר הכלים

 .מרכז השירות ידי-עללעמוד ביעדים שנקבעו לו. עלויות הסקרים ישולמו  השירות

 הם: במרכז השירותרות יבעלי תפקידים הקשורים למתן הש 

 שירות.יועץ  (1

 שירות.פקידת  (2

 .שירותנאמן  (3

 .כותמבקר אי (4

 נאמן תביעות אחריות (5

 הדרכות ב.

 כחלק ממהלכי הדרכה כלל רשתיים.  שירותמחויב לעבור הדרכות  מרכז השירות
שיקבע על פי לוח הזמנים  ,דרשיכל נושא תפקיד שי מרכז השירותלצורך זה ישלח 

אי  אחרת. היבואןישא בעלויות ההדרכה אלא אם כן קבע  מרכז השירות. היבואן
שהעובד לא יוכל לבצע תפקידים  תדרש תאפשר ליבואן להנחוהגעה להדרכות כנ

רות מסכים כי במקרה זה תיתכן ישירותיים עד למעבר ההדרכה המדוברת. מרכז הש
 עלותה הכוללת תשולם על ידו.ש ,הדרכה יחידנית לעובד

 מסכים  ,בסעיף א' הנ"לכמפורט  הנמדדת רמת השירותאשר לא ישיג את  מרכז שירות
הדרכות פרטניות ויחויב עליהן באופן מלא. תוכן ההדרכות ייקבע על לקבל על עצמו 

 .היבואןידי 

  רות אינו פועל כהלכה יאם מצא היבואן שמרכז הש –הדרכות במימוש נהלי אחריות
בעניין הגשת התביעות יהיה רשאי היבואן להזמין את נציגי המרכז להדרכה פרטנית 

ד לרשות היבואן את האנשים רות מחויב להעמייוהשלמות נדרשות. מרכז הש
אלא אם קבע  ,הרלוונטיים למשך ההדרכה שקבע היבואן תוך שבעה ימי עבודה

 .ותחול על מרכז השירות היבואן אחרת. עלות ההדרכה תיקבע על ידי היבואן

 קליטת והפעלת עובדים ג.

  יחויבו לעבור  שירותלהעסיק במסגרת נותני ה מרכז השירותעובדים חדשים שיבקש
. עובד שלא עבר היבואן קבע מעת לעת על ידייך קליטה והסמכה כפי שזה יתהלי

 .מרכז השירותתהליך כנדרש לא יוכל לשרת את לקוחות 

  וכל י ,היבואןעובד אשר לאורך זמן יתברר כי אינו מעניק שירות כנדרש על פי מדיניות
תוך זמן ביהיה חייב לעשות כן  מרכז השירותלהחליפו ו מרכז השירותלבקש מהיבואן 

 .חודשים 3-ובכל מקרה לא יותר מ סביר
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 ותקנים במרכז השירות שירותח אדם למתן וכ ד.

  הגדרת התפקידים והתקנים יכולים להשתנות על פי מדיניות/תורת השירות אשר
מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת  –(PER4תוגדר על ידי היבואן )כדוגמת תהליך 

ת זו תוך זמן סביר וח האדם והתקנים למדיניוועל מרכז השירות להתאים את כ
 שיקבע היבואן.

 :תאור תפקידים 

אחראי על קבלת יהיה נקודת המגע העיקרית עם הלקוח.  – שירותהיועץ  (1
הכנה  ,. בכלל זה רישום מסודר של מהות פנייתםמרכז שירותהלקוחות בהגיעם ל

ן הצעות לתיקון אם נקבע תור מראש, מת וח אדםמראש של חלפים והקצאת כ
הסברים על העבודות,  מחיר והקשר השוטף עם הלקוח בכל תהליך התיקון וכן

 החשבונית ופרידה מהלקוח.

, בכללם שירותתטפל בחלקים האדמיניסטרטיביים של מעגל ה – שירותפקידת ה (2
פתיחת כרטיס העבודה, רישומים על פי נהלי ניהול זימוני תורים, שיחות משוב, 

 תום התהליך., וגביית הכסף בהיבואן

חייב  בסעיף א'כמתואר  שירותאחראי על מימוש מדיניות ה – שירותנאמן ה (3
הגדרת משימות  ,במרכז השירותלהיות בעל יכולת וסמכויות להנעת תהליכים 

או מנהל  מרכז השירותיכול שיהיה מנהל  שירותומעקב אחר ביצוען. נאמן ה
  .במרכז השירותתית או כל פונקציה ניהולית משמעו במרכז השירות שירותה

אחראי על בחינת הרכב טרם הודעה ללקוח כי הרכב מוכן. יפעל  – מבקר איכות (4
  לפי נוהל מפורט בנידון מטעם היבואן. עליו להיות בעל רקע טכני בתחום הרכב.

משתתף  תביעות אחריות: אחראי על הליך הגשת תביעות אחריות ליבואן.נאמן  (5
 זה. בכל ההדרכות מטעם היבואן לנושא 

 תקני כח אדם*: 

, ומינימום יועץ שירות אחד. כניסות ליום עבודה 15תקן אחד לכל  – שירותיועץ  (1
בעל תפקיד נוסף מרכז שירות בעל יועץ שירות אחד מחויב להחזיק ולהדריך 

תהליכי העבודה ואופן  ,בקיא בנהלים שהוכשר והוסמך בקבלת לקוחות,
השירות בעת העדרות או מסיבה  ההתנהגות השירותית על מנת לגבות את יועץ

 .אחרת

 ,כניסות ליום עבודה )בנוסף לפקידת תביעות 25תקן אחד לכל  – שירותפקידת  (2
שירות בעל פקידת שירות אחת מחויב להחזיק  מרכז .(הנהלת חשבונות או אחרות

תהליכי  ,, בקיא בנהליםשהוכשר והוסמך בקבלת לקוחותבעל תפקיד נוסף 
השירותית על מנת לגבות את יועץ השירות בעת  העבודה ואופן ההתנהגות

 העדרות או מסיבה אחרת.

 .מרכז שירותתקן אחד לכל  – שירותנאמן  (3

 כניסות יומיות. 35 תקן אחד לכל – מבקר איכות (4

 לכל מרכז שירות. 1תביעות אחריות: נאמן  (5

 

להעמיד  מתחייב מרכז השירותו ,תקני כח האדם המוגדרים בסעיף זה הינם המינימום הנדרש *
רשאי לעשות  ,אשר יבחר להגדיל את כמות העובדים בתפקיד מסוים מרכז שירותמספר תקנים זה. 

 .זאת
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 הופעה ונראות ה.

  ילבשו מדי ייצוג כפי שייקבע מעת לעת על ידי  בסעיף ד'בעלי התפקידים כמוגדר
מרכז עשה על ידי י. רכישת הביגוד תרכשו מספק אותו הסמיך היבואןישי ,היבואן

 ,. בעל תפקיד אשר הופעתו תחרוג מהנדרשהיבואן לפי כמות אותה יגדיר השירות
שלא יעמוד מול מיידי כך להחליפו באופן  מרכז השירותלדרוש מ היבואןרשאי 

  דרישה.היהיה חייב לעשות זאת מיד עם  מרכז השירותו ,לקוחות

 יענדו תג המציין את שמם בעלי התפקידים הבאים :
ת שירות, מנהל מרכז השירות/ מנהל יועץ שירות, פקיד

 . השירות במרכז השירות
ענד על החולצה במקום בו ניתן להבחין בו ללא יהתג י
  קושי.

 

 

  על החולצה במקום תגלפקיד/ת השירות אפשרי תג שם שולחני . 

 

  בכל עת נקיים במרכז השירותלוודא כי משטחי העבודה  מרכז השירותעל הנהלת .
משרד  ,יםשירותחדרי ה ,היבואןמאובזר על פי הגדרות הבכלל זה חדר המתנה 

 ורחבת קבלת הלקוחות. ההקבל

 שיחות משוב ו.

  היבואןתסריט שיחות המשוב יוגדר על ידי. 

 מרכז יבצע שיחות משוב בתוך שלושה ימים ממועד יציאת הרכב מ מרכז השירות
 . השירות

 .שיחות המשוב יבוצעו לכלל הלקוחות הפרטיים 

 היבואןיתועדו באופן שניתן יהיה להציגן באופן מיידי לנציגי  שיחות המשוב. 

 את הזכות להתקשר עם ספק חיצוני לביצוע שיחות המשוב לכלל  שומר לעצמו היבואן
ויחויב  לבצע בעצמו את שיחות המשוב מרכז השירותיפסיק  ,הרשת. במקרה שכזה

 זה.שירות בעלות של 

 בתקופה של חצי  הממוצעת של הרשתב במידה ומרכז השירות לא יעמוד ברמת המשו
את  כדי לבצע היבואן לחייבו להשתמש בשירותי ספק חיצוני שיבחר היבואןיוכל  ,שנה

 על מרכז השירות.יחולו שיחות המשוב. העלויות 
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 אמון הציבור 

חברה לתועלת הציבור בע"מ ויעמוד בכל  -מרכז השירות יתקשר עם מלכ"ר "אמון הציבור" 
 כל עת כחלק בלתי נפרד מהדרישות לפעילותו כמרכז שירות.כללי המלכ"ר ב
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 םנספחי

 ארגז כלים למכונאי -נספח א' 

 ארגז כלים לחשמלאי -נספח ב' 

, 1968ח "התשכ - עסקים רישוי חוק -איכות הסביבה   -נספח ג' 
 כללית  עסק, מכונאות ברשיון תנאים
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 ארגז כלים למכונאי - נספח א'

 ירות לפחות.מג 5עגלת כלים בעלת  .1

 מ"מ. 22מ"מ עד  6-מסט מפתחות )פתוח/סגור(  .2

 מ"מ. 22עד מ"מ  10-מסט מפתחות )סגור/סגור( עם ברך  .3

 -מ"מ  16 –מ"מ  14 –מ"מ  13 –מ"מ  12–מ"מ  10 -מ"מ  8 מידות: – טמפתחות רינג רצ' .4

 מ"מ. 19 –מ"מ  17

אריכים, מפרקים, כולל מ –מ"מ  24-מ"מ, ו 10-22( מידות: 1/2סט בוקסות )משושה( ) .5

 רצ'טים וידיות.

כולל מאריכים, מפרקים, רצ'טים  –מ"מ  6-19( מידות: 3/8סט בוקסות )משושה( ) .6

 וידיות.

 17 -מ"מ  16 –מ"מ  14 –מ"מ  13 –מ"מ  12 –מ"מ  10( מידות: 3/8בוקסות ארוכות ) .7

 מ"מ )רינג(. 21 –מ"מ 

 מ"מ( ממוגנט. 16בוקסת פלגים ) .8

 מ"מ. 4,5,6,7,8,10: מידות –סט בוקסות אלן  .9

 .20,25,27,30,40,50,55מידות:  -סט בוקסות טורקס  .10

 (.Nm 135מ"מ  19) T000419M100 מאריך מומנט להידוק אומי הגלגלים .11

 (.Nm 120מ"מ  21) T0000487090 מאריך מומנט להידוק אומי הגלגלים .12

 (.Nm 110מ"מ  17) T0000064446 מאריך מומנט להידוק אומי הגלגלים .13

 נ"מ. 10-100: 3/8ומנט ידית מ .14

 , מ"מ.21, 19, 17, 14בוקסות לפטיש אויר )כח / שחור(  .15

 .3/8-ל 1/2-מבוקסת מעבר  .16

 .1/2-ל 3/8-מבוקסת מעבר  .17

 .18, 16, 14, 12, 10, 8 טורקס פנימי מידות: Eסט בוקסות  .18

 מ"מ. 14מ"מ,  13מ"מ,  12מ"מ,  11מ"מ,  10מ"מ,  8מידות:  – Tמפתחות  .19

 .MOT1566ות לחץ גבוה מפתח להסרת צינור .20

 מ"מ. 9/11 ,מ"מ 10/12מפתח לניפל ברקס  .21
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