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פרק א :,מבוא
קבוצת כלמוביל ,על חטיבותיה ,שמה לה למטרה להמשיך להיות יבואנית הרכב המובילה בישראל וליישם הלכה
למעשה מדיניות ניהול השואפת למצוינות בכל תחומי פעילותה .מדיניות זו באה לידי ביטוי בכוח אדם איכותי ומקצועי,
מוצרים מתקדמים ביותר של יצרניות הרכב מרצדס בנץ ,מיצובישי מוטורס ויונדאי מוטורס ,מתן שירותים פיננסיים
ושירות בלתי מתפשר של כל מערך השירות ,השיווק והלוגיסטיקה של הקבוצה.
במסגרת המחויבות של כלמוביל לספק את מוצריה ושירותיה ברמה הגבוהה ביותר ,מתחייבת הקבוצה להיות קשובה
לצרכי לקוחותיה המוסדיים והפרטיים ולהיות חלוצה במתן פתרונות בתחום השירות והמוצרים הנלווים ,כחלק מתהליך
טבעי של התפתחות שווקים מתקדמים ותחרותיים .בנוסף לכך מחויבת כלמוביל לעמוד בדרישות המחמירות והבלתי
מתפשרות של יצרני הרכב המיוצגים על ידי הקבוצה ולקבוע אמות מידה של מצוינות ואיכות בלתי מתפשרת.
השילוב בין המוניטין של המותגים ומדיניות היצרן ,לבין המוניטין של קבוצת כלמוביל ומדיניותה  -בסביבה של תנאי
שוק משתנים  -מחייב את מרכזי השירות ,העומדים בקשר עם לקוחות הקבוצה ,להיות במה מרכזית וחלון ראווה
לאיכות השירות והמותגים המיוצגים על ידי הקבוצה.
כחלק מתפיסה זו ,מרכז השירות של חטיבת מותג מהווה חלק ממערך כולל של שירותים שהחטיבה מעמידה לטובת
לקוחותיה .לכן נדרש מרכז השירות להתאים לפרופיל המותג ולעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר שמציבה
החטיבה ,הכוללים ,בין השאר ,רמת מקצועיות ושירות ,חוסן כלכלי של מרכז השירות ,חזות על פי פרמטרים של הזהות
התאגידית של היצרן והקבוצה ,עמידה בדרישות החוק והתקינה ועמידה בדרישות היצרן.
חוברת זו של אמות מידה למרכזי שירות מפרטת את ההליך להפיכתו של מבקש הרשאה למרכז שירות של כלמוביל,
חטיבת מרצדס )"החטיבה"( .כמו כן ,מפרטת החוברת את דרישות המינימום שמציבה כלמוביל לקבלת ההרשאה
ולתפקוד כמרכז שירות של החטיבה )"חוברת אמות המידה"(.
הנספחים לחוברת אמות המידה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ולמונחים המופיעים בהם תינתן אותה המשמעות
הניתנת בחוברת אמות המידה )אלא אם כן נאמר אחרת בגופו של הנספח(.
כלמוביל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את הדרישות בחוברת אמות המידה )בין היתר על פי
הוראות היצרן המתעדכנות מעת לעת ,ומטעמים ענייניים וסבירים אחרים(.
לכל מי שמבקש להפוך למרכז שירות מוצע לעיין באופן מעמיק בחוברת אמות המידה כולה וזאת כצעד ראשון ומקדים,
בטרם יתחיל בתהליך לשם קבלת הרשאה.
מובהר ,כי אין בדרישות המפורטות בחוברת זו כדי להטיל על כלמוביל חובות מימון כלשהן.
לשאלות בנוגע לחוברת אמות המידה ניתן לפנות אל מנהל אגף השירות ורשת מרכזי השירות בחטיבה )כתובת :כלמוביל,
חטיבת מרצדס בנץ ,רחוב העמל  ,20ראש העין .(48092 ,הודעה שתינתן על ידי כלמוביל בקשר לאמור ,תהיה מחייבת
רק אם ניתנה בכתב על ידי מנהל אגף השירות ורשת מרכזי השירות בחטיבה.
מסמך זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו יפה לזכר ולנקבה כאחד.
כל התמונות בחוברת אמות המידה הינן לצורך המחשה בלבד )אלא אם כן נאמר אחרת(.
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פרק ב :,הגדרות
הבעלים

-

כל אדם )לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם ,בין שהם מאוגדים ובין שאינם
מאוגדים( המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,במניות או זכויות במבקש ההרשאה  -לרבות
מחזיקים בשרשור ועד למחזיקים הסופיים ובכללם .זאת ,למעט אם כלמוביל תמצא,
בנסיבות העניין ,להחריג את מי מבין האמורים לעיל.

החטיבה או חטיבת
מרצדס

-

חטיבת מרצדס בנץ.

היצרן או מרצדס

-

מרצדס בנץ גרמניה.

המותג

-

מוצר של היצרן ,בעל סימני זיהוי חיצוניים מוגדרים )כגון שם ,סמל ,אריזה ,צליל(,
המזוהים איתו זיהוי בלעדי.

הצו

-

הצו המוסכם מכוח סעיף 50ב ,לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח  ,1988 -שנחתם בין
הממונה על ההגבלים העסקיים לבין ,בין היתר ,כלמוביל ואשר קיבל תוקף של פסק דין
של בית משפט מחוזי לאור פסק דינו של בית הדין להגבלים עסקיים מיום .22.12.2002

חלף

-

מכלל ,מכשיר ,חלק ,חלק חילוף ,לרבות חומר נוזלי או מוצק המשמש או היכול לשמש
לתיקונו או לאחזקתו של רכב ,וכן אביזר המשמש או היכול לשמש להבטחת פעילותו
התקינה של הרכב ,או לבטיחותו או לנוחיותו של המשתמש בו; לרבות כל מוצר המתחייב
על-פי דין להיות חלק מציוד הרכב .וכן כל אביזר או מכלל המותקן ברכב ובלבד שהוא
מוצר חדש וכן אביזרי מיגון ושמע.

כניסה

-

כל כניסה של רכב למרכז שירות לשם קבלת שירות לרכב ,יהא היקפו אשר יהא )כלומר,
כל פתיחת כרטיס עבודה(.

מבקש הרשאה

-

מוסך קיים או מוסך בהקמה שמבקש לשמש כמרכז שירות.

מוסך בהקמה

-

גורם הפועל להיות מוסך קיים.

מוסך קיים

-

מוסך שקיבל רישיון ממשרד התחבורה ,ושאינו מרכז שירות.

מרכז שירות

-

מוסך שהתקשר עם החטיבה בהסכם הרשאה.

מרכז שירות קיים

-

מוסך אשר במועד הפרסום של חוברת זו תפקד כמרכז שירות של החטיבה.

שירות לרכב

-

לרבות טיפול תקופתי ,תיקון ,שירותי אחזקה ,התקנת חלף )כהגדרתו לעיל(.

תקן ישראלי

-

"תקן" או "תקן זמני" או "תקן רשמי" ,כהגדרתם בחוק התקנים ,תשי"ג .1953 -
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פרק ג :,הליך קבלת ההרשאה
תרשים סכמאטי של הליך קבלת ההרשאה למבקש הרשאה )לגבי מוסך קיים ומוסך בהקמה( מצורף כנספח א.1 - ,

 .1הגשת בקשה ועמידה בדרישות בסיסיות
א.
ב.

ג.

ד.

ה.

ו.
ז.

מבקש ההרשאה יגיש לכלמוביל בקשה לקבלת הרשאה כמפורט בפרק זה.
בקשה לקבלת הרשאה תוגש על גבי טופס המצורף לחוברת זו כנספח א .2 - ,הבקשה תכלול את כל המידע
הנדרש בטופס ,לרבות הודעה אודות זהותו של הנציג המורשה של מבקש ההרשאה ועובדת היותו מוסמך
לקבל מסמכים )לרבות כתבי בית-דין( בישראל ,וכן יפוי כוח חתום בנוסח המופיע בנספח א.2 - ,
הגשת פניה כאמור בסעיפים א - .ב ,.תהווה אישור וראיה לכך כי מבקש ההרשאה הבין את הדרישות
בחוברת אמות המידה ,הסכים להן והתחייב לנהוג על פיהן.
מבקש ההרשאה יצרף לבקשה לקבלת הרשאה מסמכים ונתונים )לרבות אומדנים פיננסים( הנדרשים על ידי
כלמוביל:
ג .1.מבקש הרשאה שהוא מוסך קיים  -יצרף את המסמכים והנתונים המפורטים בחלק הראשון של
נספח א.3.1 - ,
ג .2.מבקש הרשאה שהוא מוסך בהקמה  -יצרף את המסמכים והנתונים המפורטים בחלק הראשון של
נספח א.3.2 - ,
בטרם מתן ההרשאה יידרש מבקש ההרשאה למסור לכלמוביל את המסמכים המפורטים בחלק השני לנספח
הרלוונטי לו )מוסך קיים  -החלק השני לנספח א ;3.1 - ,מוסך בהקמה  -החלק השני לנספח א.(3.2 - ,
בנוסף למסמכים ולנתונים הספציפיים הנזכרים בנספח א 3.1) 3 - ,או  3.2על פי העניין( ,מבקש ההרשאה
יביא לידיעת כלמוביל  -בכתב  -כל מידע מהותי המתייחס אל מבקש ההרשאה ו/או הבעלים )או מי מהם(,
לנכסים של מי מהם ו/או להתקשרויות של מי מהם או שיש לו השפעה עליהם ,העשוי להיות רלוונטי
לכלמוביל לצורך ההתקשרות בהסכם ההרשאה )בנוסח המצורף כנספח א.(7 - ,
כלמוביל תודיע למבקש ההרשאה ,על סמך הבקשה והמסמכים המצורפים לה ועל סמך כל מידע נוסף
שיתקבל על פי דרישתה ,אם לדעתה מקיים מבקש ההרשאה דרישות בסיסיות  -ראשוניות ,באופן המאפשר
לו להמשיך בהליך ההרשאה .אין במתן הודעה כאמור כדי להוות כל התחייבות ו/או מצג ו/או אישור מצד
כלמוביל לכך שמבקש ההרשאה יעמוד בהליך ההרשאה ויהפוך למרכז שירות ואין בכך כדי ליצור השתק כלפי
כלמוביל .כמו כן ,אין בהודעה זו כדי להטיל על כלמוביל כל חובת מימון כלפי מבקש ההרשאה או כדי להוות
מצג או התחייבות מצידה באשר להכנסה או רווח עתידים כלשהם.
מבקש הרשאה לדגמי נישה נדרש לעמוד בכל דרישות הליך ההרשאה של החטיבה בנוסף לדרישות ספציפיות
ראה פרק כא - ,דגמי נישה.
מבקש הרשאה אשר שימש כמרכז שירות של אחת מחטיבות כלמוביל טרם פרסום חוברת זו וההסכם עימו
הופסק על רקע הפרת אמון או על רקע סכסוך עסקי עם כלמוביל ,יהא מנוע מלהתחיל בתהליך של קבלת
הרשאה.

 .2ליווי של אדריכל מומחה ובדיקה של התאמת המקרקעין והמבנה
א .מבקש הרשאה אשר נמצא עומד בדרישות הבסיסיות ,כאמור לעיל ,רשאי להמשיך בהליך ההרשאה .מבקש
ההרשאה כאמור יפנה ,על חשבונו ,לאדריכל שהנו מומחה בתכנון מרכזי שירות ,אשר יאושר על ידי כלמוביל
)"האדריכל"(.
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ב .מבקש ההרשאה ישכור את שירותיו של האדריכל למתן חוות דעת בדבר המקרקעין המיועדים להקמת מרכז
השירות ומידת התאמתם לשמש כמרכז שירות ,על פי אמות המידה שבחוברת זו.
במקרה של מוסך קיים  -חוות דעתו של האדריכל תידרש גם לעניין המבנה ומידת התאמתו לשמש כמרכז
שירות על פי אמות המידה שבחוברת זו.
ג .מבקש ההרשאה יאשר על גבי טופס "שירותי אדריכל" ,המצורף כנספח א ,4 - ,כי שכר את שירותי האדריכל
על חשבונו ,וכי הוא מודע לכך ,שאם האדריכל ו/או כלמוביל ו/או מי מטעמה ימצא/ו כי המקרקעין המיועדים
להקמת מרכז שירות ו/או המבנה אינם מתאימים לשמש כמרכז שירות ,מכל סיבה שהיא ,לא יוכל להמשיך
בהליך ההרשאה .מבקש ההרשאה יאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי כלמוביל ו/או כלפי מי
מטעמה ,ככל שיימצא כי הוא אינו יכול להמשיך בהליך ההרשאה.
ד .על מנת לבדוק אם המקרקעין המיועדים להקמת מרכז שירות ו/או המבנה )במקרה של מוסך קיים( מתאימים
לשמש כמרכז שירות בהתאם לאמות המידה ,תיערך במקרקעין פגישה בין מבקש ההרשאה ,נציג כלמוביל
והאדריכל.
ה .ככל שהמקרקעין המיועדים ו/או המבנה )במקרה של מוסך קיים( יימצאו על ידי האדריכל ועל ידי כלמוביל
כמתאימים להקמת מרכז שירות ,ישכור מבקש ההרשאה את שירותי האדריכל לשם ליווי ההליך של הקמת
מרכז שירות.

 .3תוכניות אדריכליות ,לוחות זמנים ,הערכת עלויות ובדיקות נוספות
א .מצאו נציג כלמוביל והאדריכל כאמור ,כי המקרקעין המיועדים להקמת מרכז שירות והמבנה )במקרה של
מוסך קיים( מתאימים לשמש כמרכז שירות ,יידרש מבקש ההרשאה להגיש לכלמוביל את המסמכים הבאים,
שיוכנו על ידי האדריכל )או תוך שיתופו(:
א .1.סקיצה ראשונית של תוכנית להקמת מוסך המיועד להיות מרכז השירות ,המקיים את הדרישות שבאמות
המידה.
א .2.הערכה ראשונית בדבר לוחות הזמנים להקמה של המוסך.
א .3.הערכה ראשונית אודות עלות ההקמה של המוסך.
ב .כמו כן ,יידרש מבקש ההרשאה למסור לכלמוביל:
ב .1.עדכון של האומדנים הפיננסים שהעביר במצורף לבקשה לקבלת הרשאה )בהתאם לנספח א.(3-,
האומדנים הפיננסים המעודכנים יהיו מאושרים על ידי איש מקצוע מטעם מבקש ההרשאה )כלכלן או
רואה חשבון(.
ב .2.טופס חתום בנוסח המצורף כנספח א ,5 - ,לפיו מבקש ההרשאה נותן את הסכמתו לכך ,שכלמוביל,
באמצעות מי מטעמה ,תערוך חקירה בעניינו ,על מנת לבדוק אם הוא עומד בדרישות אמות המידה.
החקירה תתנהל על פי כל דין.
ב .3.כל מידע רלוונטי נוסף שיידרש על ידי החטיבה ובכלל זה חתימה על כל טופס ו/או ייפוי כוח שיידרש
לשם קבלת מידע אודות מבקש ההרשאה ,לרבות טופס ו/או ייפוי כוח לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א
 .1981ג .לאחר שמבקש ההרשאה ימסור לכלמוביל את כל המידע והמסמכים המפורטים בסעיף  .3א לעיל ,כלמוביל
תעיר את הערותיה.
ד .לאור ההערות של כלמוביל ,יערוך האדריכל תוכניות סופיות מפורטות להקמת המוסך המיועד להיות
מרכז שירות )"תוכניות סופיות"(; לוח זמנים מפורט לביצוע התוכניות )"לוח הזמנים"(; הערכה מעודכנת
אודות עלות ההקמה של המוסך )"הערכת עלות מעודכנת"( .כמו כן ,יעדכן מבקש ההרשאה את האומדנים
הפיננסים שמסר לכלמוביל )ראה סעיף  .3ב 1.לעיל( )האומדנים הפיננסים המעודכנים יהיו מאושרים על ידי
איש מקצוע כאמור בסעיף  .3ב 1.לעיל(.
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ה .התוכניות הסופיות ולוח הזמנים יועברו לאישורה של כלמוביל .כמו כן ,יועברו לעיונה של כלמוביל הערכת
העלות המעודכנת והאומדנים הפיננסיים המעודכנים.
כלמוביל תעביר את המסמכים האמורים )כולם או חלקם( גם לאישור היצרן ככל שתידרש לעשות כן על פי
הנחיות היצרן.
ו .מבקש ההרשאה יציג בפני כלמוביל מצגים ואסמכתאות בנוגע לחוסנו הכלכלי  -דוגמת אישורי בנקים
ומסגרת אשראי בבנק  -המעידים על יכולתו לשאת )מבחינה כלכלית ומימונית( בהקמתו של מרכז שירות
בהתאם להערכת העלות המעודכנת.

 .4מסמך עקרונות
א .במידה ויתקיימו כל התנאים הבאים ייחתם בין כלמוביל לבין מבקש ההרשאה והבעלים מסמך עקרונות,
בנוסח המצורף כנספח א:6 - ,
א .1.החטיבה )והיצרן במקרה שנידרש אישורו ראה סעיף  .3ה .לעיל( תאשר את התוכניות הסופיות ואת לוח
הזמנים.
א .2.מצגיו והאסמכתאות של מבקש ההרשאה בדבר חוסנו הכלכלי יימצאו על ידי כלמוביל כאמינים
וסבירים.
א .3.לא ימצא כי מבקש ההרשאה אינו עומד בדרישה כלשהי מהדרישות שבאמות המידה.
ב .הבעלים יהיו צד למסמך העקרונות ,למעט אם כלמוביל תמצא ,בנסיבות העניין ,כי מי מבין הבעלים אינו
נדרש כצד למסמך.

 .5הקמה של מוסך המיועד להיות מרכז שירות )בליווי אדריכל ומשרד פיקוח(
א .לאחר שמבקש ההרשאה ,הבעלים וכלמוביל יחתמו על מסמך העקרונות ,יתחיל מבקש ההרשאה בביצוע
התוכניות הסופיות המאושרות להקמת מוסך.
ב .האדריכל ילווה את כל הליך ההקמה של המוסך.
ג .כמו כן ,מבקש ההרשאה ישכור את שירותיו של מפקח ,המאושר על ידי כלמוביל )"המפקח"( ,על מנת שיפקח
על הביצוע בפועל של העבודות להקמת מרכז השירות והתאמתן לתוכניות הסופיות המאושרות .המפקח
יוודא את התאמת הביצוע בפועל בכל שלב ושלב לתוכניות הסופיות המאושרות.
ד .במקביל ,יידרש מבקש ההרשאה לדאוג לקיומן של כל הדרישות בחוברת אמות המידה )לרבות בנושא ציוד,
כוח אדם ,וכו.(,

 .6אישור עמידה בדרישות אמות המידה וחתימה על הסכם
א .לאחר שמבקש ההרשאה יודיע לכלמוביל כי סיים להקים ו/או לשפץ את המוסך בהתאם לכל הדרישות
שבחוברת אמות המידה וכי הוא עומד גם בכל יתר הדרישות שבחוברת אמות המידה ,יבקר נציג של כלמוביל
במוסך ויבדוק אם כל הדרישות שבחוברת אמות המידה )מבנית ,מקצועית ומנהלתית( אמנם מתקיימות
בפועל.
ב .יובהר כי מבקש ההרשאה ישלים את מסירת כל המסמכים המנויים בחלק השני של נספח א 3.1 - ,או
א 3.2 - ,לפי העניין ,לא יאוחר ממועד הביקור של נציג כלמוביל במוסך.
ג .אם כלמוביל תמצא כי כל הדרישות בחוברת אמות המידה מתקיימות אצל מבקש ההרשאה ,תתקשר כלמוביל
עם מבקש ההרשאה והבעלים בהסכם הרשאה ,בנוסח המצורף כנספח א .7 - ,במסגרת ההסכם מבקש
ההרשאה והבעלים יתחייבו כי יקיימו בכל עת אחר כל התנאים ו/או הדרישות הקבועים בחוברת אמות
המידה .הבעלים יהיו צד להסכם ההרשאה ,למעט אם כלמוביל תמצא ,בנסיבות העניין ,כי מי מבין הבעלים
אינו נדרש כצד להסכם.
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ד .לאחר שהצדדים יחתמו על הסכם ההרשאה ,יחתמו כלמוביל ומבקש ההרשאה על טופס "בקשה לאישור
מרכז שירות וחוזה התקשרות מטעם משרד התחבורה" ,בנוסח המצורף כנספח א .8 - ,כלמוביל תמסור את
הטופס המלא למשרד התחבורה.

 .7שונות
א.
ב.

ג.

ד.
ה.
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על מבקש ההרשאה למלא את כל הפרטים הנדרשים בנספחים לחוברת אמות המידה ,ועליו לחתום על
הנספחים הרלוונטים  -כמות שהם ,ללא שינוי  -ולהעבירם לכלמוביל על פי ההנחיות שבחוברת אמות
המידה.
מובהר כי המידע ,האומדנים והמסמכים המבוקשים בנספח א 3.1) 3 - ,או  3.2לפי העניין( לעיל ,הינם
בסיסיים בלבד .כלמוביל רשאית לדרוש בכל עת ובכל שלב ,לפי שיקול דעתה ,מידע נוסף ו/או נתונים נוספים
ו/או מסמכים נוספים הדרושים לה לשם בדיקה אם מבקש ההרשאה עומד בדרישות חוברת אמות המידה.
מבקש ההרשאה יספק לכלמוביל את כל המידע ,האומדנים ,המסמכים וההבהרות הנדרשים לשם בדיקה אם
הוא עומד בדרישות חוברת אמות המידה.
מבקש ההרשאה והבעלים יודיעו לכלמוביל  -בכתב  -על כל שינוי בכל מידע שמסר מי מהם לכלמוביל ו/
או על כל מידע חדש כאמור בסעיף  .1ד ,.ועל כל אירוע שעשויה להיות לו השפעה על עמידתו של מבקש
ההרשאה בדרישות אמות המידה )לרבות  -ומבלי לגרוע מכלליות האמור  -שלילה של אישור כלשהו מאחת
הרשויות ,או כל מידע אודות התראה שקיבל מקבל ההרשאה או מי מהבעלים בדבר הליך משפטי ,או מידע
אודות כל הליך משפטי אשר מתנהל נגד מקבל ההרשאה או מי מהבעלים ,לרבות בקשר עם כל חוב של מי
מהם כלפי צד ג .(,מידע כאמור יועבר לכלמוביל בכתב מיד עם התרחשותו ולא יאוחר משלושה ימים מיום
שנודע למי מהבעלים ו/או למבקש ההרשאה עליו לראשונה.
מבקש ההרשאה יידרש לעמוד באמות המידה ,כפי שישתנו ויעודכנו מעת לעת )ראה פרק ה - ,עדכון
והתאמה(.
למבקש ההרשאה לא תהא כל זכות ,ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי כלמוביל ו/או כלפי מי מטעמה
ו/או כלפי בעלי מניותיה ו/או כלפי נושאי משרה בה ,להשבת הוצאותיו ו/או לשיפוי נזקיו ,בגין כל עילה
נטענת בנוגע להליך ההרשאה ,קיומו הפסקתו או שינוי תנאיו )לרבות עדכון אמות המידה(.
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פרק ד :,מרכזי שירות קיימים ועמידתם באמות המידה
א .כל מרכז שירות קיים ,אשר יהיה מעוניין להמשיך ולשמש ככזה ,יתאים עצמו לדרישות המופיעות בחוברת זו.
הליך ההתאמה לדרישות חוברת אמות המידה יעשה בהתאם להליך קבלת ההרשאה המפורט בפרק ג - ,הליך
קבלת הרשאה )ראה פירוט נספח א (1 - ,וזאת בשינויים המחויבים ,בהתאם להנחיות כלמוביל .הליך ההתאמה
של מרכז שירות קיים יעשה על פי לוחות זמנים ספציפיים אשר ייקבעו על ידי כלמוביל )לוחות הזמנים ייקבעו לכל
מרכז שירות לפי נסיבות העניין( .בכל מקרה ,עד יום _________ )לכל המאוחר( ,כל מרכזי השירות הקיימים של
החטיבה ,אשר יבקשו להמשיך ולשמש ככאלה ,יעמדו בדרישות חוברת אמות המידה.
ב .כלמוביל תהא רשאית לאשר סטייה מאמות המידה לגבי מרכז שירות קיים וזאת בהתקיים נסיבות אובייקטיביות
ורלוונטיות המצדיקות סטייה שכזו.
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פרק ה :,עדכון והתאמה
 .1עדכון אמות המידה
א .הדרישות המפורטות בחוברת זו הן דרישות מינימום ,בגדר "רף תחתון" לסטנדרט הנדרש .כלמוביל שומרת
לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את דרישות חוברת אמות המידה )בין היתר על פי הוראות היצרן
המתעדכנות מעת לעת ומטעמים ענייניים וסבירים אחרים(.
ב .במידה שהדרישות בחוברת אמות המידה יעודכנו כאמור ,מבקש ההרשאה או מרכז השירות ,לפי העניין,
יעמדו בשינויים אלו תוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין כפי שיקבע על ידי כלמוביל.
ג .אם טרם נחתם הסכם הרשאה ומבקש ההרשאה אינו עומד באמות המידה המעודכנות  -ההסכם לא ייחתם עד
שמבקש ההרשאה יעמוד באמות המידה המעודכנות .בטרם יעמוד מבקש הרשאה באמות המידה המעודכנות,
לא ייחתם עמו הסכם הרשאה.

 .2מנגנון התאמה תקופתי
א .מרכז שירות נדרש לעמוד בכל עת באמות המידה ,כפי שיעודכנו מעת לעת כאמור לעיל.
ב .עם זאת ,בכל הנוגע להתאמות הנדרשות ממרכז השירות בשל שינוי במספר הכניסות אליו )לרבות התאמות
הנוגעות לגודל מרכז השירות( ,יבצע מרכז השירות התאמות כאלו מעת לעת על פי לוח זמנים ספציפי שייקבע
למרכז השירות על ידי החטיבה ,בהתחשב בהיקף ההתאמה הנדרשת.
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פרק ו :,הפרדת מותגים
 .1הכלל :הפרדה בין מותגים  -מרכז שירות לכלי רכב מתוצרת היצרן ,שמעוניין לספק שירותי מוסך לכלי רכב שאינם
מתוצרת היצרן )כלי רכב ממותגים אחרים(  -בין אם כמוסך מורשה של יבואן אחר ובין אם כמוסך כללי  -ישמור
על הפרדה מלאה בין פעילותו כמרכז שירות לכלי רכב מתוצרת היצרן )"פעילות כמרכז שירות"( ,לבין פעילותו
בנוגע לכלי רכב ממותגים אחרים )"פעילות אחרת"( .מובהר כי דרישה זו להפרדה בין מותגים חלה בין אם כלי
הרכב שאינם מתוצרת היצרן מיובאים על ידי כלמוביל ובין אם לא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר כי הפרדה זו תבוא לידי ביטוי ,בין היתר ,בעניינים הבאים:
 .1.1הקצאה של שטחים נפרדים לפעילותו של המוסך כמרכז שירות ולפעילות אחרת ,תוך חציצה פיזית מלאה.
יובהר ,כי הקצאת שטחים נפרדים תוך חציצה פיזית ביניהם ,כאמור לעיל ,נדרשת בנוגע לכל השטחים
במוסך :הן בנוגע לשטחים פנימיים )כגון חדר קבלה ,חדר המתנה ,שטחי עבודה ,מחסן( והן בנוגע לשטחים
חיצוניים )כגון חניה ,דרכי יציאה וכניסה(.
כל השטחים שיוקצו לפעילותו של המוסך כמרכז שירות )שטחים חיצונים ושטחים פנימיים( יהיו בעלי חזות,
עיצוב ומיצוב של המותג בלבד.
 .1.2הקצאת כוח אדם נפרד )לרבות בדרג הניהולי(.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר ,כי המוסך יקצה צוות ייעודי נפרד ,שייתן שירותים
אך ורק לכלי רכב מתוצרת היצרן .כוח האדם שיוקצה לפעילות המוסך כמרכז שירות יהא לבוש על פי
הסטנדרטים של החטיבה ,כמפורט בהמשך.
 .1.3ניירת רשמית נפרדת לפעולותיו כמרכז שירות .ניירת זו תכלול את סמל המותג )ולא תכלול מותג אחר(
ותתאים לדרישות העיצוב של החטיבה ראה פרק יז - ,פרסום )ראה פירוט נספח ב - 6 - ,ניירת משרדית(.
לעניין זה "ניירת רשמית"  -לרבות ניירות מכתבים ,ניירות פקס ,הצעות מחיר ,כרטיסי ביקור ,חשבוניות
וקבלות.
 .1.4שילוט ואמצעי פרסום נפרדים לפעילותו כמרכז שירות .אמצעי השילוט והפרסום יכללו את סמל המותג )ולא
יכללו מותג אחר( ,יעמדו בסטנדרטים של החטיבה ויהיו כפופים לאישורה מראש.
 .1.5הפרדה משפטית  -המוסך ינהל את פעילותו כמרכז שירות במסגרת תאגיד נפרד )אישיות משפטית נפרדת(
מהתאגיד במסגרתו ינהל את פעילותו האחרת.
 .2סייגים לדרישת ההפרדה  -על אף האמור לעיל:
 .2.1מרכז שירות לכלי רכב מתוצרת היצרן רשאי לתת שירותי פחחות לכלי רכב שאינם מתוצרת היצרן ,גם ללא
הפרדה בין מותגים.
 .2.2מרכז שירות לכלי רכב מתוצרת היצרן )מרכז שירות של החטיבה( המשמש במקביל כמרכז שירות לכלי רכב
שאינם מתוצרת היצרן אשר מיובאים על ידי כלמוביל )מרכז שירות של חטיבה אחרת בכלמוביל( ,לא נדרש
להקצות עבור כל אחת מפעילויותיו אלו שטח נפרד למחסן החלפים ,וכן לא נדרש לנהלן במסגרת תאגיד נפרד.
מרכז שירות כאמור בסעיף זה נידרש לשמור על הפרדה חשבונאית בין פעילויותיו כמרכז שירות של החטיבה
לבין פעילויותיו כמרכז שירות של חטיבה אחרת בכלמוביל .בכלל זה נדרש מרכז השירות כאמור לנהל רישום
חשבונאי שישקף  -בנפרד  -את פעילויותיו כמרכז שירות של כל חטיבה בכלמוביל ]ובכלל זה רישום נפרד לגבי
דוחות פרפורמה )לרבות הוצאות( ,רשימת לקוחות מרכז השירות וכו.[,
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 .2.3מרכז שירות באילת
 .2.3.1מרכז שירות של חטיבת מיצובישי בכלמוביל או של חטיבת יונדאי בכלמוביל או של חטיבת מרצדס
בכלמוביל ,הממוקם באילת והמעוניין לשמש כמרכז שירות של שתיים או יותר מבין כל החטיבות
האמורות  -בכפוף לאישור כלמוביל מראש ובכתב  -לא נידרש להקצות באולם העבודה שטחים נפרדים
לפעילויותיו כמרכז שירות של כל אחת מהחטיבות.
 .2.3.2מרכז שירות כאמור בסעיף זה יעמוד בדרישות אמות המידה בהתאם להנחיות החטיבות הרלוונטיות.
 .3עמידה בדרישות אמות המידה -
 .3.1למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר ,כי הדרישות המופיעות בחוברת אמות המידה )כגון גודל
שטחים ,כמות כוח אדם ,מספר עמדות עבודה( הינן דרישות מינימום בכל הנוגע לפעילותו של מרכז השירות
כמרכז שירות לכלי רכב מתוצרת היצרן וזאת בנפרד מכל פעילות אחרת של מרכז השירות.
 .3.2יודגש ,כי העובדה שמרכז שירות לכלי רכב מתוצרת היצרן נותן במקביל שירותי מוסך לכלי רכב ממותג אחר
)בין אם האחרונים מיובאים על ידי כלמוביל ובין אם לא( אינה גורעת מחובתו של מרכז השירות לעמוד בכל
הדרישות שבחוברת אמות המידה.
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פרק ז'  :הפרדות בין סגמנטים  /קבוצות ייחוס
 . 1קבוצות ייחוס/סגמנטים
במרכזי שירות של החטיבה מטופלים חמשה סגמנטים (קבוצות ייחוס) אפשריים של לקוחות .החלוקה לסגמנטים הינה על פי כלי הרכב
של הלקוחות :מכוניות פרטיות ,מונית ,מסחריות ,משאיות ואוטובוסים.
הערה :הסגמנטים משאיות ואוטובוסים הינם בעלי מאפיינים דומים ולכן בשלב זה:
א .הדרישות לגביהם דומות.
ב .ההתיחסות לסגמנטים אלו במסמך זה הינה כאל סגמנט אחד (בעתיד תיתכן הפרדה בין סגמנטים אלו).

 .2הפרדה בין סגמנטים – שטחים
מרכז שירות המטפל ביותר מסגמנט אחד נדרש ליצור הפרדה בין הסגמנטים על פי הסטנדרטים של החטיבה:
א .חניה  -הפרדה בין חניה המיועדת למוניות ופרטיות לבין חניה המיועדת למסחריות ,משאיות ואוטובוסים (במרכזי שירות בהם עמדת
טיפול מהיר למוניות מומלץ לסמן חניות למוניות בסמוך לעמדות טיפול מהיר).
ב .משטחי עבודה  -משטח נפרד לכל סגמנט .ניתן לאחד משטחי עבודה של מוניות עם פרטיות ומשטחי עבודה של משאיות עם
אוטובוסים.
ג .קבלה -
במרכז שירות המטפל בסגמנט אחד בלבד ,יהיה מתחם קבלה אחד.
במרכז שירות המטפל בשני סגמנטים ומעלה ובהם סגמנט פרטיות יהיו שני מתחמי קבלה ,אחד לסגמנט פרטיות והשני לכל
יתר הסגמנטים.
במרכז שירות המטפל בשני סגמנטים ומעלה אשר לא כוללים סגמנט פרטיות יהיה מתחם קבלה אחד.
ד .מחסן חלפים  -משותף
ה .חדרי המתנה –
במרכז שירות המטפל בסגמנט אחד בלבד יהיה חדר המתנה אחד.
במרכז שירות המטפל בשני סגמנטים ומעלה ובהם סגמנט פרטיות יהיו שני חדרי המתנה אחד לסגמנט הפרטיות והשני לכל
יתר הסגמנטים.
במרכז שירות המטפל בשני סגמנטים ומעלה אשר לא כוללים סגמנט פרטיות יהיה חדר המתנה אחד.
ו .משרדים  -משותפים.
ז .עמדת אבחון  -עמדות נפרדות לכל סגמנט ,ניתן לאחד עמדות אבחון מוניות עם פרטיות ,ועמדות אבחון משאיות עם אוטובוסים.

 .3תהליכי שירות

לכל סגמנט תהליך שירות שונה (תהליכים ,שירותים ומוצרים) התואם את מאפייני הלקוח ,ציפיותיו וצרכיו (ראה פרק יד' –
תהליכים.

 .4כוח אדם

לכל סגמנט צוות מקצועי ייעודי ויועץ שירות ייעודי .ניתן לאחד צוותים מקצועיים של סגמנטים פרטיות ומוניות (ראה פרק יב' – כוח
אדם).
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 .5יחס תאי עבודה לכניסות
 .5.1יחס תאי עבודה לכניסות  -תקן לחישוב )דרישות מינימום(
מחלקה

פוטנציאל כמות
כניסות לעמדה
ליום

פרטיות
מוניות
מסחריות

3.5
4
3.5

משאיות
ואוטובוסים

2.5

עמדות איבחון
)מכלל העמדות(

ליפטים/בור
)מכלל העמדות(

כמות עמדות
מינימלית למרכז
שירות עם מחלקה
אחת
8
8
6

*1:8
*1:8
*1:6

**7:8
**7:8
**5:6

6

*1:6

**5:6

אופן החישוב :יש לקבוע קודם את מספר עמדות האיבחון ולאחר מכן לקבוע את מספר הליפטים/בורות כך
שישלימו את סך העמדות ל 100% -מכלל העמדות במרכז השירות.
* עמדות איבחון  -היחס מתאר את כמות עמדות האיבחון ביחס לכלל העמדות ,לדוגמא :במחלקת פרטיות
המכילה סך הכל שמונה עמדות נדרשת עמדת איבחון אחת .במחלקת פרטיות המכילה בין תשע לשש עשרה
עמדות נדרשות שתי עמדות איבחון.
** אחוז ליפטים/בורות מעמדות  -היחס מתאר את כמות הליפטים/בורות ביחס לכלל העמדות .תיתכן סטייה
של עמדה אחת מיחס זה מכיון שכמות עמדות האיבחון נקבעת בשלב ראשון וכמות הליפטים/בורות בשלב
שני.
 .5.2שילובים בין מחלקות  -עקרונות:
א .ניתן לשלב בין עמדות העבודה של סגמנט מוניות ופרטיות.
ב .במרכז שירות המטפל בסגמנט פרטיות ובסגמנט מוניות מספר תאי העבודה המינימלי שיוקצה במשותף
לשני סגמנטים אלו לא יפחת מ) 10 -ראה סעיף  - 5.3טבלה שילובים אפשריים בין מחלקות בפרק
זה(.
ג .ניתן לבצע כל שילוב אחר בין שתי מחלקות ובלבד שיהיה על פי דרישות טבלת שילובים אפשריים בין
מחלקות )ראה סעיף  - 5.3טבלה שילובים אפשריים בין מחלקות בפרק זה(.
ד .כל תוספת של עמדות עבודה מעבר לדרישות המינימום תתבצע על פי כללי היחסים המפורטים בטבלת
יחס תאי עבודה לכניסות.
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 .5.3טבלה לדוגמא :שילובים אפשריים בין מחלקות )דרישות מינימום(
השילוב

כמות
כניסות
אופטימלית
לעמדה
ליום

כמות
עמדות
מינימליות
לסגמנט

פרטיות

3.5

5

מוניות

4

5

פרטיות

3.5

5

מוניות

4

5

מסחריות

3.5

6

מוניות

4

8

מסחריות

3.5

6

פרטיות

3.5

8

כמות
עמדות
כללית
במרכז
השירות

10

פוטנציאל
כניסות
יומי למרכז
השירות
)על-פי
כמות
העמדות
המינימלית(
37.5

כמות
ליפטים
/בורות
מסה"כ
העמדות

8

8
16

14

14

2

2

58.5
5

1

7

1

53
5

1

7

1

49

מסחריות

3.5

6

5

1

מסחריות

3.5

6

5

1

משאיות
ואוטובוסים

2.5

6

5

1

מוניות

4

8

7

1

מסחריות

3.5

6

5

1

משאיות
ואוטובוסים

2.5

6

פרטיות

3.5

5

מוניות

4

5

מסחריות

3.5

6

משאיות
ואוטובוסים

2.5

6

12

20
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עמדות
איבחון
מסה"כ
העמדות

22

36

68
5

1

8

2

73.5

1
5
1
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פרק ח :,עיצוב מבנה חיצוני
 .1ארכיטקטורת מבנה חיצוני
כללי:
א .בכל מקום בו קיימות הנחיות המתייחסות לשימוש במוצרים )כגון :צבע ,שלטים ואחרים( שהינם מתוצרת
יצרן מסויים  -ניתן להשתמש במוצרים מקבילים בטיבם ,איכותם ותכונותיהם שאינם מתוצרת אותו יצרן
ובלבד שיאושרו על ידי החטיבה.
ב .בכל מקום בו קיימת יותר מחלופה אחת לעיצוב  -תבחר החלופה המתאימה באישור האדריכל והחטיבה.
 .1.1עקרונות עיצוב
תפישת העיצוב המיוחדת והחדשנית של החטיבה מייצגת את הערכים המסחריים של היצרן בכלל ומרכזי
השירות בפרט.
תפישת העיצוב הנ"ל משלבת את עקרונות העיצוב המסחריים הגלובליים של היצרן עם מרכיבים והיבטים
מקומיים.
עיצוב מבנה מרכז השירות על פי תפישת העיצוב המיוחדת של החטיבה יוצר אוירה אחידה וייחודית בכל
מרכזי השירות של החטיבה ,זאת ,תוך שמירה על זהות מותגית אחידה בין מרכזי השירות ועל הרגשת
השתייכות למותג עולמי מוביל.
יישום תפישת העיצוב של החטיבה כולל:
א .מבנה חיצוני המורכב מתכת וזכוכית מזוגגת כסמל לעשייה ומודעות טכנולוגית גבוהה.
ב .שקיפות של מבנה מרכז השירות מבחוץ כלפי פנים ושילובי צבעים ליצירת מראה מרשים ומזמין.

מרכז שירות לדוגמא )חזית  -דלתות כניסה(

ג .פונקציונאליות של המבנה ושל החומרים ממנו הוא עשוי כסמל לחדשנות וחזון.
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 .1.2נראות חיצונית של מרכז השירות  -דופן ללא שערים )למעט כניסת לקוחות(
ליצירת מראה מקצועי וחדשני ,הקירות החיצוניים של מרכז השירות )למעט כניסת לקוחות( בחזית מרכז
השירות יורכבו מפרופילי אלומיניום )פרופילי קיר מסך( בגוון  (1) RAL 9006בשילוב עם רצועות זכוכית
אופקיות המקבילות לקרקע ) .(2רצועות הזכוכית הינן לשם יצירת אור במשטח העבודה .פס מטאלי חלק
יחבר בין גג מרכז השירות לבין הקירות וייצור הפרדה חזותית ביניהם ) .(3בקירות הנ"ל יותקנו חלונות
הניתנים לפתיחה )לצורך זרימת אויר( .בקירות החשופים לשעות שמש רבות מומלץ להתקין חלונות עליונים
בלבד לצמצום "אפקט החממה") .ההפניות מתייחסות לשתי התמונות(.
ישנן שתי אפשרויות עיצוב לחזות החיצונית )הבחירה בין האפשרויות תהיה בהתאם להנחיית האדריכל
ובאישור החטיבה(:
א .דופן מבנה הכוללת קיר בצבע מתכתי ) (1בשילוב חלונות זכוכית ) (2בחלקה העליון והתחתון .פס מטאלי
המפריד בין גג מרכז השירות לקירות ).(3
2

3

1

דופן מבנה ללא שערים בשילוב זכוכית בחלק העליון והתחתון

ב .דופן הכוללת קיר בצבע מתכתי ) (1חלונות בגובה נמוך ) ,(2פס מטאלי המפריד בין גג מרכז השירות
לקירות ).(3
3

2

1

דופן מבנה ללא שערים בשילוב זכוכית בחלק התחתון ופס מטאלי
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 .1.3כניסת לקוחות לאזור הקבלה
כניסת לקוחות הנה מרכיב חשוב במבנה מרכז השירות מכיוון שהיא נקודת המגע הראשונה בין הלקוח למרכז
השירות .במטרה לשדר ללקוחות פתיחות ואמינות כניסת הלקוחות תהיה בנויה בעיקר מזכוכית שקופה או
חיפוי זכוכית )על פי מאפיינים אדריכליים שייקבעו על ידי האדריכל והחטיבה(.
מתחם כניסת הלקוחות מתחלק לארבעה אזורים עיקרים:
א .פתח הכניסה )) (3האזור אשר נמצא מתחת לגגון( :פתח גדול בעל גגון כניסה גדול ) (1ובעל מסגרת בצבע
קטיפה בגוון כחול  .(2) Traffc Blue RAL 5017דלת הכניסה תהיה דלת חשמלית או דלת מסתובבת
עשויה זכוכית שקופה.
ב .השטח בין גגון הכניסה לחלקה העליון של המסגרת ) :(4אזור זה עשוי זכוכית שקופה או חיפוי זכוכית.
ג .הרצועה מסביב למסגרת ) :(5אזור זה עשוי זכוכית שקופה או חיפוי זכוכית .גודל רצועת הזכוכית יהיה
פרופורציונאלי לגודל המבנה ושער הכניסה.
ד .חזית מתחם כניסת הלקוחות ) :(6יש להעדיף זכוכית שקופה העשויה פרופילי קיר מסך מגובה הרצפה
ועד לגג בכל אזור מתחם הלקוחות ,במידה ולא ניתן יש להקפיד על חיפוי אלומיניום בדומה לחיפוי כלל
מרכז השירות.
* הזכוכית בה יעשה שימוש לבניית מתחם כניסת הלקוחות תהיה זכוכית מסוג  Low.Eלניצול אנרגיה
אופטימלי.
1

2

4

3

5

6

דוגמא  :1מתחם כניסת לקוחות

5

2

1

דוגמא  :2מתחם כניסת לקוחות
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 .1.4עמודים חיצוניים
מראה מודרני בעיצוב קלאסי יושג באמצעות שילוב של לפחות חמישה "עמודי מרצדס" ) (1במבנה החיצוני
של מרכז השירות .עמודי מרצדס הינם עמודים העונים על התיאור הבא :עמוד בצבע כחול כהה קובלט בגוון
 ,Cobalt Blue RAL 5013בשילוב ראש עמוד בצבע אלומיניום לבן ) (2ופנל תחתון עשוי נירוסטה ).(3
1

חמישה עמודי מרצדס בחזית מרכז שירות

3

2

עמוד בכניסת הלקוחות
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 .1.5גג
גג מרכז השירות יהיה בעל פרופיל שטוח ובעל שוליים רחבים ) (1אשר ייתנו מחסה מפני השמש והגשם
ויעניקו למבנה מרכז השירות מראה האופייני לרשת מרכזי השירות של היצרן ברחבי העולם .תחת הגג יהיו
קורות בצבע אפור כהה בסיומת פרופיל בגוון  (2) RAL Graphite Grey 7024אשר יחדרו מבעד חזית
המבנה.
גג מרכז השירות יתאים לתיאור לעיל ,אלא אם כן ,האדריכל ימצא כי בשל שיקולים אדריכליים או אילוצים
הקיימים במבנה לא ניתן לבנות גג שטוח למרכז השירות .במקרה כזה ,צורת גג מרכז השירות תיקבע על פי
הנחיית האדריכל ובאישור החטיבה.

1

2

חזית מבנה

 .1.6גדר חיצונית
גדר חיצונית תקיף את מרכז השירות מכל צדדיו .סוג החומר ממנו תהיה בנויה הגדר ,עיצובה וצבעיה יתאימו
לתפישת העיצוב של היצרן ,בהתאם להנחיות האדריכל ובאישור החטיבה.
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 .1.7כניסות ושערים
א .מרכז השירות יהיה ניתן לסגירה מכל צדדיו בעזרת שערים מתרוממים )אפשרי עם חלונות( .הגודל
המינימאלי של השערים יהיה בהתאם לפירוט הבא:
 xשערי כניסה לרכבים פרטיים/מוניות  3X3 -מ.,
 xשערי כניסה לרכבים מסחריים/משאיות ואוטובוסים  4.2 -מ ,גובה 4 ,מ ,רוחב.
ב .מחסום חשמלי יותקן )במידת האפשר( בכניסה לשטחי העבודה לשם מניעת כניסה של כלי רכב הנהוגים
בידי לקוחות.
ג .מחסום חשמלי יותקן בכניסה למתחם מרכז השירות.

שער מתרומם אטום ועמוד מרצדס בכניסה למשטח עבודה

שער מתרומם שקוף בכניסה למשטח עבודה

מהדורה 01/11.06
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 .2שילוט חיצוני
כללי:
א .בכל מקום בו קיימות הנחיות המתייחסות לשימוש במוצרים )כגון :צבע ,שלטים ואחרים( שהינם מתוצרת
יצרן מסויים  -ניתן להשתמש במוצרים מקבילים בטיבם ,איכותם ותכונותיהם שאינם מתוצרת אותו יצרן
ובלבד שיאושרו על ידי החטיבה.
ב .בכל מקום בו קיימת יותר מחלופה אחת לעיצוב  -תבחר החלופה המתאימה באישור האדריכל והחטיבה.
 .2.1כללי :שילוט לזיהוי מרכז השירות
כללים לשימוש נכון באמצעי השילוט והזיהוי:
א .במידה ושילוט " "Star Modulesבשימוש ,תמיד ימוקם גבוה מהשלט  MBומשם מרכז השירות) .ראה
סעיף  2.3בפרק זה(.
ב .שם המותג  MB -ישולב בחזית החיצונית וימוקם בצורה בולטת כך שהולכי רגל ונהגים יוכלו לראות את
השילוט ).(1
ג .שם מרכז השירות תמיד ימוקם לימין שם המותג כאשר מסתכלים במבט מן הרחוב ).(2
ד .שלט " (3) "Pylonתמיד ימוקם בכניסה במקום בולט אשר משדר יוקרה) .ראה סעיף  2.2בפרק זה(.
ה .במידה ומוצב שלט " ,"Star Towerתמיד ימוקם במרחק סביר מהבניין ליצירת נראות מרחוק) .ראה
סעיף  2.4בפרק זה(.
ו .במידה ויוצב דגל יש להציבו בחזית מרכז השירות )) .(4ראה סעיף  2.7בפרק זה(.
ז .כל השלטים והדגלים ירכשו מהיצרן או מיצרנים אשר מורשים על ידי היצרן או מיצרנים המורשים על
ידי החטיבה.
ח .בחירת גודל השלט  -במידה וישנן מספר אפשרויות לגודל השלט ,גודל השלט יאושר על ידי החטיבה.
ט .תשומת לב מיוחדת תינתן לתחזוקה וניקיון השלטים ,דבר החשוב לשימור תחושת ההערכה והמקצועיות
שהלקוח רוכש למרכז שירות מרצדס.
4

3

2

1

שילוט חיצוני
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 .2.2כניסה
שלט מסוג  :Pylonהחשוב מבין השלטים אשר אינם ממוקמים על מבנה מרכז השירות .השלט ימוקם
באופן בולט ובלעדי באזור הכניסה במקום שבו יראה משני הכיוונים על ידי עוברים ושבים ורכבים נוסעים.
יש להימנע ממיקום שלטי מידע או כל שילוט אחר באזור שלט זה .השלט יכלול את סמל הכוכב והמילים
.Mercedes-Benz
צבעים :עמודים תומכים כסופים ,פנל כחול ,כיתוב וסמל הכוכב לבנים.
תאורה :סמל הכוכב יהיה מואר מבפנים .תאורת השלט מכיוון הקרקע ) (1הינה אופציה.
להלן גדלים אפשריים לשלט זה:
Z

Y

X

3900
5200
6250

1220
1630
1970

1350
1800
2165

מידות במ"מ

1

שלט  - Pylonמבט צד

מהדורה 01/11.06
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 .2.3זיהוי
שלט מסוג  :Star Modulesהשימוש בשילוט מסוג זה ייעשה כאשר לא ניתן להשתמש )מסיבות ארכיטקטוניות
או אחרות( בשילוט מסוג  Pylonאו בנוסף לשלט ה  .Pylon -מתאים במיוחד למרכזי שירות הנמצאים
בערים .ישנם שלוש דרכים לשימוש בשילוט זה:
א .הרכבה על קיר ) :(1שלט זה ימוקם על קיר חיצוני ,גבוה משלט שם מרכז השירות ומרוחק בלפחות חצי
מרוחבו מקצה גג מרכז השירות.
ב .חיבור לקיר באמצעות זרועות תמיכה ) :(2שלט זה ימוקם על קיר חיצוני ,גבוה במידת האפשר ליצירת
נראות מרחוק .שלט זה יהיה גבוה משלט שם מרכז השירות.
ג .הרכבה על גג ) :(3שלט זה ימוקם על גג מרכז השירות ליצירת נראות מרחוק ובאופן כזה בו לא יסיט את
תשומת הלב משלט ה  Pylon -או כל שלט זיהוי אחר.
צבעים :עמודים תומכים כסופים ,פנל כחול ,סמל הכוכב לבן.
בנוסף סמל הכוכב יהיה מואר מבפנים.

3

1

2

מבט על
מבט על
מבט על

Z

שלט מורכב על גג  -מבט קדמי

שלט חיבור לקיר  -מבט קדמי

שלט מורכב על קיר  -מבט קדמי

להלן גדלים אפשריים לשלט זה:
Z

Y

X

Y

X

Y

X

3260
3940
4700

1630
1970
2350

1800
2165
2595

1220
1630
1970

1350
1800
2165

1220
1630
1970
2350

1350
1800
2165
2595

מידות במ"מ

מידות במ"מ

מידות במ"מ
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 .2.4שילוט לנראות מרחוק
שלט מסוג  :Star Towerשלט זה יוצב במקומות בהם נדרשת נראות מרחוק של מרכז השירות )מרכז שירות
הממוקם על כביש מהיר או מרכז שירות הממוקם במיקום גיאוגרפי לא בולט( ושלט ה Pylon -או שלט
ה Star Modules -אינם משיגים מטרה זו .השלט ימוקם במקום בולט עם נראות למרחוק .הצורך בשלט
ומיקומו ייקבעו באישור האדריכל והחטיבה .יש להימנע מלהציב את השלט בקרבת כל שילוט אחר ומבנים.
להלן גבהים אפשריים לשלט זה:
 15000מ"מ
 22000מ"מ
 30000מ"מ

מידות במ"מ
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 .2.5שילוט על מבנה מרכז השירות
שילוט שם המותג ושילוט שם מרכז השירות :החשובים מבין השלטים אשר ממוקמים על מבנה מרכז
השירות .מטרת שלטים אלו אינה ליצירת נראות מרחוק בלבד ,אלא לקריאה על ידי הולכי רגל ונהגים.
השלטים ימוקמו על חזית המבנה או על עמודים אשר ימוקמו בחזית המבנה .השלטים עשויים אלומיניום
וצבועים בצבע כסף מתכתי  ,RAL 9006שם המותג ייכתב באנגלית ,שם מרכז השירות ייכתב בעברית )שם
מרכז השירות תמיד ימוקם לימין ,שם המותג כאשר מסתכלים במבט מן הרחוב( .גובה האותיות של כל שלט
לא יעלה על  1.2 -מטר .פונט השלט בשימוש הנו  Corporate Aעבור שלט  (1) MBו Corporate S -עבור
שם מרכז השירות ).(2

Dealer Name

Y

Y

Mercedes-Benz

X

X

Y

X

Y

X

810
1080
1350
1620

-

810
1080
1350
1620

6000
8000
10000
12000

מידות במ"מ
רוחב השלט ייגזר מאורך שם מרכז השירות

2

מידות במ"מ

1

שילוט "מרצדס בנץ" ושם מרכז השירות
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 .2.6שילוט הכוונה
שילוט הכוונה מאפשר ללקוחות להתמצא טוב יותר בשטח מרכז השירות ,מיקום השילוט ותוכנו יאושרו
על ידי האדריכל והחטיבה .בשימוש בשלט יחיד ללא חצי הכוונה ,האותיות ימוקמו במרכז השלט .בשימוש
בשלט יחיד עם חצי הכוונה הכיתוב יהיה מיושר לימין וחץ ההכוונה מיושר לשמאל .ניתן להציב עד ארבעה
שלטי הכוונה האחד מעל השני .אם משתמשים במספר שלטי הכוונה אשר ממוקמים האחד מעל השני עם או
ללא חצי הכוונה ,השלטים יהיו צמודים זה לזה ,הכיתוב יהיה מיושר לימין וחצי ההכוונה מיושרים לשמאל.
גובהו המקסימלי של שילוט זה הנו  1.77מ.,
צבעים :עמודים תומכים כסופים ,פנל כחול ,אותיות וחצי הכוונה לבנים.
פונט בשימוש.Corporate S :
* בדוגמאות השילוט באנגלית ולכן הכיתוב מיושר לשמאל והחצים לימינם.
Z

Y

X

Z

Y

X

915
1200
1485
1770

280
280
280
280

1750
1750
1750
1750

915
1200
1485
1770

280
280
280
280

1350
1350
1350
1350

המידות במ"מ

המידות במ"מ

שלט הכוונה על קיר גרסה רחבה

שלט הכוונה על קיר גרסה צרה

מבט על
שלט הכוונה על עמודים )מבט על(

X
Y

Z

שלט הכוונה על עמודים

Z

Y

X

Z

Y

X

280
565
850
1135

280
280
280
280

1630
1630
1630
1630

280
565
850
1135

280
280
280
280

1220
1220
1220
1220

המידות במ"מ

מבט על

המידות במ"מ

שלט הכוונה על קיר
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שילוט הכוונה  -המשך
שלט הכוונה בעל זרועות תמיכה צדדיים

Z

Y

X

280
565
850
1135

280
280
280
280

1220
1220
1220
1220

מבט על

המידות במ"מ

שלט הכוונה בעל זרועות תמיכה צדדיים

שלט הכוונה מורכב מהתקרה  -גרסה רחבה

שלט הכוונה מורכב מהתקרה  -גרסה צרה

Z

Y

X

Z

Y

X

560
845
1130

280
280
280

1750
1750
1750

560
845
1130

280
280
280

1350
1350
1350

המידות במ"מ

המידות במ"מ

שלט הכוונה מורכב מהתקרה
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 .2.7דגל
דגל משמש להבלטת מרכז השירות והמותג מרחוק .הדגל יוצב חיצונית למרכז השירות במקום אשר מתאים
למאפיינים האדריכלים של מרכז השירות ומאושר על ידי האדריכל והחטיבה .החומר ממנו עשוי הדגל הנו בד
העמיד בפני שינויי מזג אויר ורוחות .התקנת הדגל תבוצע באופן אשר ימנע את שחיקתו )ניתן להוסיף בחלקו
העליון והתחתון של בד הדגל תומכים קשיחים המחוברים לעמוד בצירים למניעת שחיקה מהירה( .רקע הדגל
הנו כחול וסמל הכוכב צבוע לבן.

Y

X

6000
4500
3500

1500
1200
1200

2000

1000

מידות במ"מ
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פרק ט :,עיצוב שטחים חיצוניים
כללי:
א .בכל מקום בו קיימות הנחיות המתייחסות לשימוש במוצרים )כגון :צבע ,שלטים ואחרים( שהינם מתוצרת יצרן
מסויים  -ניתן להשתמש במוצרים מקבילים בטיבם ,איכותם ותכונותיהם שאינם מתוצרת אותו יצרן ובלבד
שיאושרו על ידי החטיבה.
ב .בכל מקום בו קיימת יותר מחלופה אחת לעיצוב  -תבחר החלופה המתאימה באישור האדריכל והחטיבה.

 .1עיצוב משטחים חיצוניים
קיימות מספר אפשרויות לחיפוי משטחים חיצוניים .בחירת החומרים לחיפוי המשטחים תעשה בהתאם לייעוד
המשטח ומיקומו.
 .1.1משטחים חיצוניים  -משאיות ואוטובוסים
כבישים ,דרכי גישה ואזורי חנייה המשמשים משאיות ואוטובוסים ,יחופו באספלט על-פי תקני משקל
המתאימים לנסיעת משאיות ) .(1גבולות המשטחים יתוחמו בחגורת בטון נסתרת או באבני שפה בגובה עד
 15ס"מ.
 .1.2משטחים חיצוניים  -רכבים פרטיים/מוניות/מסחריות
כבישים ,דרכי גישה ואזורי חניה המשמשים רכבים פרטיים/מוניות/מסחריות ,יסללו באספלט ) (1או אבן
משתלבת בגוון אפור בהיר ) (2עם תשתית מתאימה לנסיעת רכבים .עובי המרצפות המינימלי הנו  8ס"מ.
גבולות המשטחים יתוחמו בחגורת בטון נסתרת או באבני שפה בגובה עד  15ס"מ .סימון על גבי האבן
המשתלבת ייעשה באבן בגוון לבן ).(3
 .1.3אזור החניה יסומן באופן ברור על ידי :שילוט ,מספור עמדות החניה וסימון ע"ג המשטח בצבע לבן/צהוב או
משתלבת בגוון לבן ).(3

2

3

ריצוף באבן משתלבת ואבן בהירה לסימון
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 .2אלמנטים לעיצוב הסביבה החיצונית
שימוש באלמנטים מעוצבים כגון :צמחים ,אור ומים באזורים שונים של מרכז השירות יתרום להנעמת זמן שהותם
של הלקוחות במרכז השירות.
 .2.1צמחייה
יש לשלב צמחייה בסביבה החיצונית של מרכז השירות לשיפור המראה והאווירה.
צמחייה בעציצים תשולב באזורי פנים וחוץ על פי מאפיינים תכנוניים ואדריכליים.
להלן מספר הצעות לשילוב צמחייה בסביבת מרכז השירות:
א .עצים מספקים קנה מידה לגודל המתחם .נטיעתם בקדמת מרכז השירות ובאזורים נוספים ישרו אוירה
נעימה במקום ).(1
ב .דשא וערוגות פרחים ליצירת "שטיח ירוק" אשר גורם לאלמנטים השונים להשתלב טוב יותר בסביבה
החיצונית.
ג .שיחים כבודדים ) (2או בצורה של גדר תוחמת ,ליצירת מראה מכובד.
1

1

חזית מרכז שירות

1

עצים בסביבת המבנה
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 .2.2תאורה
יש להתקין תאורה חיצונית להנחיית אנשים למקום ולהבלטת המבנה החיצוני מחוץ לשעות הפעילות .תאורה
על גבי הקרקע תשמש כ"אורות במה" להדגשת האזורים החיצוניים המעוצבים .תאורת ביטחון תותקן
ותמוקם על פי ההנחיות של כל רשות מוסמכת ועל פי התקן הישראלי.

 .3מתקני עזר
מיכלי האשפה ,השמנים ,מיכלי שפכים ,מדחסים ,גנרטורים או כל ציוד/מתקן עזר יהיו מבודדים ,מוגנים ומוסתרים
מעיני הלקוחות וימוקמו בהתאם להנחיות האדריכל.
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פרק י :,תכנון ועיצוב פנימי
 .1כללי
 .1.1כל השטחים המיועדים לקהל )משרדי הנהלה ,חדרי המתנה ,קבלה ,שירותים וכד (,יתוכננו ,יעוצבו וירוהטו על-
פי הסטנדרטים של החטיבה )הנגזרים מהסטנדרטים של היצרן( .גודלם ייקבע בהתאם לשיקולים אדריכליים
ופונקציונליים ובאישור האדריכל והחטיבה.
 .1.2כל אביזרי הריהוט והשילוט הפנימיים יירכשו מספק מאושר על ידי החטיבה או יאושרו )כפריטים( על ידי
החטיבה.
 .1.3בכל מקום בו קיימות הנחיות המתייחסות לשימוש במוצרים )כגון :צבע ,שלטים ואחרים( שהינם מתוצרת
יצרן מסויים  -ניתן להשתמש במוצרים מקבילים בטיבם ,איכותם ותכונותיהם שאינם מתוצרת אותו יצרן
ובלבד שיאושרו על ידי החטיבה.
בכל מקום בו קיימת יותר מחלופה אחת לעיצוב  -תבחר החלופה המתאימה באישור האדריכל והחטיבה.

 .2משרדי הנהלה
 .2.1ציוד וריהוט
א .בכל אחד ממשרדי ההנהלה יהיה טלפון ,מחשב ובמשרד יועץ השירות תהיה גם מדפסת.
ב .הציוד ,דגמי הריהוט וצבעיהם יהיו אחידים בכל משרדי ההנהלה )לפירוט ראה סעיף  3.3בפרק זה(.
ג .משרד מנהל מרכז השירות דרישת מינימום :שולחן ,כסא מנהל 3 ,כסאות אורח ,ספריה וארון ציוד
אישי.
ד .משרד יועץ שירות לקוחות דרישת מינימום :שולחן ,כסא מנהל 2 ,כסאות אורח ,ספריה וארון ציוד
אישי.
ה .משרד מנהל עבודה דרישת מינימום :שולחן ,כסא מנהל 2 ,כסאות אורח ,ספריה וארון ציוד אישי.
ו .משרד מנהל מחלקת פחחות וצבע 1דרישת מינימום :שולחן ,כסא מנהל 2 ,כסאות אורח ,ספריה וארון
ציוד אישי.
 .2.2משרד מנהל מרכז שירות
מיקום משרד מנהל מרכז השירות יהיה בקומת הקרקע .ממשרד מנהל מרכז השירות יהיה שדה ראייה פתוח
למרחב אולם העבודה ולאזור הקבלה .המשרד יהיה ניתן לסגירה.
 .2.3משרד/עמדת יועץ שירות לקוחות
לכל יועץ שירות יהיה משרד/עמדה.
משרד/עמדת יועץ השירות יהיו בקומת הקרקע ומיקומם ייקבע באישור האדריכל והחטיבה.
המשרד/עמדה יאפשר ניהול שיחה שקטה עם לקוח) .ניתן לסגירה באמצעות דלתות זכוכית שקופות
כאופציה(.
 .2.4משרד מנהל עבודה
המשרד ימוקם באולם העבודה עם שדה ראייה פתוח למרחב אולם העבודה .המשרד יהיה ניתן לסגירה.
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 .2.5משרד מנהל מחלקת פחחות וצבע
המשרד ימוקם באולם העבודה עם שדה ראייה פתוח לשטחי העבודה של מחלקת הפחחות .המשרד יהיה ניתן
לסגירה.
1

 .3אזור קבלת קהל
 .3.1תקרה
תקרת אזור קבלת הלקוחות הנה תקרת מתכת מחוררת במידות  60/60ס"מ וקונסטרוקציית Fine line
בשילוב פרופיל דקוליין  5026למעבר בין תקרת הגבס לתקרת המתכת.
דגם התקרה :מתכת מחוררת עם  22%חירור וחורים בקוטר  1.5מ"מ ,הבידוד האקוסטי לערך NRC 80-75
יעשה עם ממברנה שחורה אקוטקס המודבקת בצד הפנימי של פנל חצי נסתר  AXALבגוון .RAL 9006
תקרת גבס היקפית להשלמת התקרה בגימור צבע סופרקריל בגוון לבן שבור )או תוצרת אחרת באיכות וגוון
זהים  -בכפוף לאישור החטיבה( .בתקרה שקועים גופי תאורה מסוג  PLבקוטר  25ס"מ.

תקרה באזור קבלת לקוחות

1

ההתייחסות למשרד מנהל מחלקת פחחות וצבע הינה במידה ומרכז השירות נותן שירותי פחחות וצבע.
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 .3.2ריצפה/קירות
ריצפת הקבלה בנויה גרניט פורצלן .גודל כל מרצפת  30X30ס"מ וצבעה אפור בהיר.
קירות הקבלה צבועים לבן טמבורמיקס )או צבע מתוצרת שונה באיכות וגוון זהים  -בכפוף לאישור החטיבה(
למעט הקיר מאחורי הקבלה הצבוע כולו או חלקו בצבע סטוקו בגוון כחול  Blue Room 8004mלפי מניפת
הצבעים של נירלט )או צבע מתוצרת שונה באיכות וגוון זהים  -בכפוף לאישור החטיבה( ,הגוון הכחול מייצג
את אזור הקבלה בכל מרכזי השירות של היצרן ).(1
 .3.3ריהוט משרדי
א .עמדת קבלה  -ישנם שני סוגים של עמדות קבלת קהל חלופיות )בחירה בין החלופות תעשה באישור
האדריכל והחטיבה(:
 .1עמדת ישיבה  -השולחן צבוע בצבעים "מייפל" או "בוק" ,בעל רגלי מתכת אלומיניום גוון RAL 9006
) ,(3משטח השולחן עשוי עץ ) .(4ארונית השולחן עשויה עץ או מתכת בצבע כחול .עמדה זו מתאימה
למתאם שירות ,יועץ שירות או כל בעל תפקיד אשר מנהל קשר עם לקוח.
 .2עמדת עמידה  -דלפק צבוע בצבעים "מייפל" או "בוק" בעל פלטות מתכת "פלדת אל-חלד"
המוטבעות בחלקו הקדמי ומשטח השולחן עשוי עץ ומעליו משטח זכוכית ).(2
בעמדה זו מתאמי השירות יושבים ומולם עומד הלקוח .יש ליצור הגבהה למתאמי השירות ע"מ
שהמפגש עם הלקוחות יהיה בגובה העיניים .עמדה זו מתאימה למתאמי שירות בעמדת קבלה ולא
ליועץ שירות או כל בעל תפקיד אחר.
2

דלפק קבלת לקוחות בעמידה

1

2

1

מבנה עקרוני של אזור הקבלה

4

3

שולחן קבלת לקוחות בישיבה/יועץ שירות

ב .תהיה הפרדה ברורה בין דלפק הקבלה לבין כל דלפק אחר.
ג .במרכזי שירות בהם ישנם מספר עמדות קבלה/יועצי שירות צמודים ,תהיה הפרדה פיזית )מחיצה( בין
עמדה לעמדה על מנת לאפשר שיחה דיסקרטית.
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 .4שילוט פנימי
שלטי מידע והכוונה פנימיים להקלת ההתמצאות ,ייתלו ברחבי מרכז השירות .בכניסה לכל משרד ועל גבי שולחנות
בעלי תפקידים ,יש לתלות או להניח שלט עם שם בעל התפקיד.
ניתן להשתמש בשלושה סוגי שלטים:
 .4.1שילוט נתלה מהתקרה
שילוט נתלה מהתקרה מאפשר ללקוחות מרכז השירות התמצאות קלה באזור הלקוחות .שילוט זה ייתלה מעל
המיקום אותו מעונינים לשלט ויכלול את שם העמדה )לדוגמא :קבלה ,יועץ שירות וכו .(,השלט יכלול שורה
אחת או שתיים ואותיות השלט ימוקמו במרכז .בשימוש בשלט עם חץ הכוונה ,הכיתוב יהיה מיושר לימין וחץ
ההכוונה מיושר לשמאל.
צבעים :פנל השלט יהיה מאלומיניום.RAL 9023, Perl Park Gray, matt ,
גדלים אפשריים לשילוט:
500X200
500X300
700X200
700X300
1,000X200
1,000X300
המידות במ"מ.

תמונה מרשל"צ? )שלטים חדשים(
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 .4.2שילוט תלוי על גבי קיר
שילוט על גבי קירות מאפשר התמצאות ,סימון והכוונה באזורים הפנימיים של מרכז השירות ,חדרי עובדים
במשטח עבודה ,עמדות עבודה )כגון איבחון( ,קומה שנייה וכו .,בשימוש בשלט בודד ללא חיצי הכוונה הכיתוב
ימוקם במרכז .בשימוש בשלט בודד עם חץ הכוונה הכיתוב יהיה מיושר לימין וחץ ההכוונה מיושר לשמאל.
ניתן למקם עד  4שלטי הכוונה אחד מעל השני .במידה ושלטי ההכוונה ממוקמים אחד מעל השני עם או ללא
חיצי הכוונה השלטים יהיו צמודים זה לזה ,המילים יהיו מיושרות לימין וחיצי ההכוונה מיושרים לשמאל.
צבעים :פנל השלט יהיה מאלומיניום..RAL 9023, Perl Park Gray, matt ,
גדלים אפשריים לשילוט:
500X200
500X300
700X200
700X300
1,000X200
1,000X300
המידות במ"מ.

תמונה מרשל"צ? )שלטים חדשים(
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 .4.3שילוט על גבי דלת ,או על הקיר ליד פתח כניסה למשרד
שילוט זה יוצמד לדלת המשרד ,או על הקיר משמאל לפתח הכניסה למשרד
כיתוב על שילוט זה יכלול את שם העובד ותפקידו ,ניתן לכלול גם מספר חבר.
צבעים :רקע השלט יהיה מאלומיניום בעובי  1.5מ"מ annodised EGEV1
ועליו מנשא פלסטיק לנייר בתקן .DINA5
גודל השלט :גובה  217 -מ"מ ,אורך  150 -מ"מ.

תמונה מרשל"צ? )שלטים חדשים(

 .4.4שילוט פנימי  -אחר
כל שילוט אחר בתחומי מרכז השירות  -מחירון ,אחריות ,פרסום וכד ,יהיה תואם את תפישת העיצוב של
היצרן ויאושר על ידי החטיבה.

 .5דלתות פנימיות
דלתות העשויות עץ עם ציפוי פורמאיקה בגוון בוק וקנטים מעץ בוק עם גמר של לקה שקופה .משקופי הדלת
עשויים פח מגולוון בעובי  2מ"מ בגוון  RAL 9006מטאלי.

 .6מיזוג
כל משרדי ההנהלה ,קבלת קהל וההמתנה יהיו ממוזגים.
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 .7מדרגות
מדרגות בשימוש הלקוחות או חשופות ללקוחות ייבנו מקונסטרוקציית פלדה ,פרופיל  Uמחורר ) (1ומדרכים
עשויים עץ בוק ) .(2מעקה המדרגות עשוי מנירוסטה ).(3
3

2

1

 .8חדר המתנה
 .8.1ריצפת חדר ההמתנה
ישנן שתי אפשרויות ריצוף בחדר ההמתנה )בחירת הריצוף תעשה באישור האדריכל והחטיבה(:
א .מרצפות  -ריצוף מגרניט פורצלן )) (2ראה תמונה בסעיף  - 8.2רצפת חדר המתנה( ,גודלה של כל מרצפת
 30X30ס"מ וצבעה אפור בהיר עם מרווחים של  3מ"מ בין האריחים ושיפולים העשויים מאותו החומר
של האריחים.
ב .ריצפה הומוגנית/פרקט למינציה )) (3ראה תמונה בסעיף  - 8.2חדר המתנה( ,העומד בדרגת שחיקה 4
בגוון אפור בהיר או גוון וטקסטורת בוק .עובי הלוחות  8מ"מ לפחות ובסיס הלוח הנו בצבע ירוק המעיד
על עמידות בלחות .החיבור בין הלוחות יהיה בקליק בכל הכיוונים.
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 .8.2קירות חדר ההמתנה
קירות חדר ההמתנה צבועים בצבע לבן טמבורמיקס )או תוצרת אחרת באיכות וגוון זהים  -בכפוף לאישור
החטיבה( ,למעט הקיר מאחורי אזור הקפה שצבעו סטוקו בגוון כתום  Fired Shrimp 7345Dמתוך מניפת
הצבעים של נירלט )) (1או תוצרת אחרת באיכות וגוון זהים באישור החטיבה( .הצבע הכתום מעניק אוירה
ביתית חמה ומייצג את אזורי ההמתנה בכל מרכזי השירות של היצרן ,גודל השטח הצבוע בצבע זה לא יעלה
על  20מטר רבוע .מחדרי ההמתנה תתאפשר צפיה על הנעשה במשטח העבודה )באמצעות חלון אשר ישקיף
על משטח העבודה או פתרון טכנולוגי(.

2

חדר המתנה
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 .8.3ריהוט חדר המתנה )ללקוחות כל הסגמנטים למעט פרטיות(
על ריהוט חדר ההמתנה לעמוד בסטנדרטים ובקווים המנחים של העיצוב הפנימי על-פי היצרן )יצרן/יבואן
הריהוט חייב להיות מאושר על ידי החטיבה(:
א .שולחן חדר ההמתנה צריך להיות בעל עיצוב מתכתי ומשטח בגוון בוק.
ב .כיסאות חדר ההמתנה יהיו עם ריפוד בצבע שחור(1) .
ג .עקרון הנוחות יישמר בכל מקום בו שוהים לקוחות.
בנוסף לריהוט זה יימצאו בחדר ההמתנה מכונת קפה )ללא תשלום( ,מכונת שתייה קרה ,ארון תצוגה
לאביזרים )באישור האדריכל והחטיבה ניתן להציב את ארון תצוגת האביזרים באזור הקבלה במקום
בחדר ההמתנה( ,אמצעי בידור ותעסוקה )טלוויזיה ,עיתונים יומיים ,מגזיני רכב ,מגזיני מותג וכדומה(
ותיבת משוב לקוחות.
ד .בחדר ההמתנה תהיה פינת אינטרנט )המאפשרת עבודה אינטימית( ושקעים להתחברות מחשב אישי.
1

כיסא בחדר המתנה

 .8.4חדר המתנה ללקוחות פרטיים
חדר ההמתנה ללקוחות פרטיים ישדר יוקרה על ידי שימוש בריהוט ,ואביזרים מתאימים .חדר המתנה זה
יעוצב על-פי עקרונות העיצוב של חדר המתנה רגיל )סעיף  8.3לעיל( ,בנוסף לדגשים הבאים:
א .גודל מינימלי  12מ"ר.
ב .ריצפת חדר ההמתנה מצופה בפרקט עץ בצבעי  Mapleאו .beech
ג .אמצעי בידור ותעסוקה המותאמים לאופי הלקוחות )טלוויזיה ,DVD ,מגזינים יוקרתיים וכדומה(.
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 .9ארון תצוגה
ארון התצוגה העשוי מזכוכית בשילוב מתכת ,משמש להצגת אביזרים למכירה .הארון ישולב בחדר ההמתנה או
באזור הקבלה על-פי הנחיות האדריכל ובאישור החטיבה.

ארון תצוגה
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 .10משטח העבודה
 .10.1ריצפת משטח העבודה
משטח העבודה עשוי מאריחי קלינקר ) (1בעובי  200X100X20מ"מ תוצרת  Argelithאו תוצרת באיכות
זהה באישור החטיבה .אופן הנחת המרצפות יעשה בהתאם להנחיות יצרן המרצפות.
צבע האריחים יהיה  ,Classic brick redאו .Quasi Ral 7036 dustgray/middle gray
 .10.2תקרת משטח העבודה
תקרת משטח העבודה תהיה מחומר מבודד ,בצבע לבן אשר קל לנקותו.
 .10.3קירות משטח העבודה
הקירות הפנימיים במשטח העבודה יכוסו בקרמיקה עד לגובה של  2.0מטר ) .(2גוון הקרמיקה לבן ,למעט
פס כחול בשורה הלפני עליונה ) .(3גודל המרצפות  20X20ס"מ ובין המרצפות רווח של  4מ"מ הממולא
ברובה אקרילית ,מעל לגובה זה יהיה צבוע הקיר בצבע לבן )בניה נקייה בסיליקט או קיר מטויח וצבע
סופרקריל או תוצרת אחרת באיכות זהה באישור החטיבה(.

3

2

1

ריצפת משטח העבודה
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 .11עמדות באולם העבודה:
אולם העבודה יכלול בין היתר את העמדות הבאות:
 .11.1חדר שיפוץ מכללים
מרכז השירות יכלול חדר נפרד לשיפוץ מכללים בגודל של  16מ"ר לפחות .קירות הפנים בחדר שיפוץ
המכללים יהיו מצופים קרמיקה )לפי מפרט הקירות במשטח העבודה( עד גובה התקרה או לחלופין  2מטר
לפחות .החדר יהיה מצויד בכל הכלים הנדרשים על-פי אמות המידה .סמוך לחדר שיפוץ המכללים ימוקם
חדר לשטיפת מכללים בגודל של  5מ"ר לפחות ,שיכלול מערכת טיהור וניקוז על-פי תקני המשרד לאיכות
הסביבה.
 .11.2עמדת איבחון
מרכז השירות יכלול עמדת איבחון נפרדת ,בה תתבצע בחינת הרכב .בעמדה יותקן מכשור איבחון לפי
דרישות אמות המידה ,עמדת מחשב וספרות טכנית .העמדה תהיה סמוכה במידת האפשר לחדר ההמתנה
ללקוחות.
 .11.3עמדות טיפול מהיר
מרכז השירות יציע שירות מהיר לסגמנט מוניות בחלק מעמדות העבודה .לשם כך יקצה מרכז השירות עמדה
מתאימה לתיקונים קלים ולטיפולים מהירים ,אשר ניתנים ללא תיאום מועד מראש .העמדה תמוקם באופן
שמאפשר גישה מהירה לאזור העמדה ותשלוט באופן ברור .מומלץ שאזור החניה יהיה קרוב ככל האפשר
לעמדות הטיפול המהיר.
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 .12מחסן חלפים
 .12.1ריצפה/קירות/תקרה
א .קיימות שתי אפשרויות לציפוי ריצפת מחסן החלפים ,האחת אריחי "קלינקר" )כמשטח העבודה(
והשנייה ציפוי אפוקסי בצבע אפור בהיר.
ב .קירות מחסן החלפים מצופים טיח וצבועים בצבע סופרקריל בגוון ) 101לבן שבור( או תוצרת אחרת
באיכות וגוון זהים באישור החטיבה.
ג .תקרת המחסן עשויה מסורג רשת מגלוון )אופציה(.
2

1

מדפים במחסן החלפים

 .12.2מדפים
מדפי מחסן החלפים עשויים פלדה מגולוונת ) ,(1בשיטת מידוף כזו המאפשרת בניית קומה נוספת מהחומר
בו עשויים המדפים ).(2
 .12.3אחסון חלקי תביעות
א .פינת/חדר אחסון חלקי תביעות ימוקם בתוך מחסן החלפים.
ב .פינת/חדר אחסון חלקי תביעות יהיה ניתן לסגירה ונעילה באמצעות דלת.
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פרק יא :,חלוקת שטחים ופונקציונליות
 .1משטח עבודה
משטח העבודה יחולק לשלושה חלקים עיקריים בהתאם להרשאות מרכז השירות:
א .מחלקת רכב קל )פרטיות ,מוניות(.
ב .מחלקת רכב מסחרי.
ג .מחלקת משאיות ואוטובוסים.
 .1.1כללי
א .משטח העבודה יהיה נקי מעמודים וממכשולים על מנת לאפשר תמרון נוח ובטוח.
ב .במחלקת משאיות ואוטובוסים יש להקצות במידת האפשר שתי דרכי גישה לעמדת העבודה ,אחת
לכניסה והשנייה ליציאה ,על מנת לאפשר ירידה בטוחה )בנסיעה קדימה( של משאית מהעמדה.
ג .כמות העמדות במחלקות השונות תקבע על-פי כמות פוטנציאל הכניסות ובכל מקרה לא תפחת מהמינימום
הקבוע )ראה פרק ז - ,הפרדות בין סגמנטים/קבוצות ייחוס( .במידה וקיים בור ,יש להקצות )במידת
האפשר( גישה משני כיווני הבור לצורך כניסה ויציאה נוחים ובטוחים וטיפול בנגררים.
חובה להקפיד על כמות עמדות בהתאם למפורט בטבלת יחס תאי עבודה לכניסות )ראה פרק ז- ,
הפרדות בין סגמנטים/קבוצות ייחוס(.
ד .עמדת איבחון  -לעמדת האיבחון תהיה גישה קלה עם מעבר מינימלי בעומק משטח העבודה.
 .1.2מידות תא עבודה
א .מחלקת רכב קל  -גודל תא עבודה  7X3.6מ ,בגובה מינימלי של  4.2מ.,
ב .מחלקת רכב מסחרי  -גודל תא עבודה  7X4מ ,בגובה מינימלי של  5.5מ.,
ג .מחלקת משאיות ואוטובוסים  -גודל תא עבודה  14X5.8מ ,בגובה מינימלי של  7מ.,
ד .עמדת איבחון  -רוחב עמדת איבחון הינו מטר נוסף מעבר לרוחב תא עבודה.
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 .2מחסן חלפים
 .2.1כללי
א .מחסן מרכז השירות ימוקם כך שיאפשר גישה ישירה לכל אחת מהמחלקות )לא דרך משטח העבודה(.
ב .הגודל המינימלי של המחסן יהיה  150מ"ר )ניתן לבנות מחסן בגודל  75מ"ר בשתי קומות(.
ג .המחסן ימוקם בנקודה אשר תאפשר לשרת הן את עובדי מרכז השירות והן את הלקוחות המגיעים
לצורך קניית חלפים.
ד .מרכז שירות ידאג לכך כי אספקת חלפים אליו תתאפשר גם בשעות שלאחר שעות הפעילות הרשמיות
שלו .לשם כך ,ידאג מרכז השירות לחדר מתאים לפריקת סחורה ,שהגישה אליו תהא חיצונית למרכז
השירות.
ה .במחסן צריכה להיות עמדת פריקה ורמפה חיצונית עבור פריקת חלפים )לא דרך משטח העבודה(.
 .2.2מבנה המחסן
בנוסף לחלפים המחסן יכלול מקומות ייחודיים לאחסון:
א .כלי עבודה יעודיים.
ב .חלקי תביעות.
ג .ציוד עזר.
ד .חומרים.

מבנה מחסן לדוגמא
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 .3מנהלות ושירותים
 .3.1משרדים
מרכז השירות יכלול משרדים לבעלי התפקידים הבאים )גודל המשרדים ייקבע בהתאם לשיקולים אדריכליים
ופונקציונליים ובאישור האדריכל והחטיבה(:
א .מנהל מרכז שירות.
ב .יועצי שירות )באזור הקבלה(.
ג .מנהלי עבודה )בשטח העבודה(.
ד .מנהל מחסן.
ה .הנהלת חשבונות.
ו .טכנאי תביעות.
 .3.2חדר ישיבות
חדר ישיבות המתאים להדרכות הכולל  -עמדת אינטרנט וכן מצויד במקרן ,מסך למקרן וטלפון )במידה וחדר
המנהל עומד בקריטריונים אלו יוכל לשמש כחדר ישיבות(.
 .3.3אזור קבלת קהל
גודל אזור מתחם הקבלה ייקבע בהתאם לשיקולים אדריכליים ופונקציונליים ובאישור האדריכל והחטיבה.
 .3.4חדר המתנה
גודל מינימלי לחדר המתנה ללקוחות כל הסגמנטים למעט פרטיות הינו  15מ"ר .גודל מינימלי של חדר המתנה
ללקוחות פרטיים הינו  12מ"ר .מרכז שירות שיש בו מספר עמדות יותר גדול מהמינימום )להגדרת מספר
עמדות מינימליות ראה פרק ז - ,הפרדות בין סגמנטים/קבוצות ייחוס( נדרש להגדיל את חדר ההמתנה
בהתאם לדרישות האדריכל והחטיבה.
 .3.5ארכיב
מרכז השירות יכלול ארכיב.
 .3.6שירותים ומקלחות
א .שירותים  -מרכז השירות יכלול לפחות שני תאי שירותים ללקוחות )אחד מהם ישמש לנכים( .התאים
יתאימו לדרישות כל דין ולתקן ישראלי רלוונטי .מרכז השירות יכלול שירותים לעובדים בשני מיקומים
שונים )לא באולם הקבלה(.
ב .מקלחות  -במרכז השירות יהיו מקלחות ומלתחות לעובדים .מקלחות ומלתחות אלו יתאימו לדרישות
כל דין ולתקן ישראלי רלוונטי.
 .3.7חדר אוכל ומטבח
יש לתכנן חדר אוכל ומטבח לעובדים שיאפשר חימום מזון וחלוקתו .הגישה למטבח לא תעבור דרך אזור
הקבלה .גודל חדר האוכל וכמות הציוד בו יתאימו לכמות כ"א במרכז השירות.
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 .4שטח חיצוני
 .4.1מגרשי חניה
מרכז השירות יקצה שטח אשר ישמש כמגרש חניה לכלי רכב לנוחות הלקוחות .בין חנית הלקוחות לחנית
העובדים תהיה הפרדה ברורה .שטח מקום חניה יהיה בהתאם לתקני חניה של הרשויות המקומיות ,לתקן
הישראלי ולסוג הרכב .להלן מספר דרישות מתוך התקן הישראלי:
א .לכל מטר רבוע שטח עבודה יש להקצות  3מ"ר חניה ללקוחות.
ב 5% .משטח החניה יהיה מיועד לנכים.
ג .רוחב תא חניה לנכים  3מ.,
ד .במידה וישנן שתי חניות נכים צמודות ,רוחבן יהיה  6.30מ ,יחד.
 .4.2שטיפת כלי רכב
במידה וקיימת עמדה לשטיפת רכב העמדה תעמוד בדרישות הרשויות המתאימות והתקן הישראלי .בנוסף על
העמדה לכלול מתקן למחזור מים אשר הינו בעל תו תקן.
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פרק יב :,כוח אדם
 .1מבנה ארגוני:
מנהל מרכז שירות

מנהלה :משותפת למחלקה אחת עד חמש
הנה"ח

מחסן חלפים

טכנאי תביעות

חיוב לקוח
מנהל מח,
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים

*מנהל
מח,
פחחות
וצבע
מנהל צוות
מסחריות

יועץ שירות
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים

מנהל
מח,
פרטיות
ומוניות

יועץ
שירות
מוניות

מנהל צוות
משאיות
ואוטובוסים

פקידת
קבלה
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים
פחח/צבע

מזכירות
ומשרד

יועץ
שירות
פרטיות

משרד
קבלה

נציגי
שירות
)נהגים(

מאבחן

מאבחן

מאבחן

מכונאי
שלב 3

מכונאי
שלב 3

מכונאי
שלב 3

מכונאי

מכונאי

מכונאי

ממשק בין בעלי תפקידים
*
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 .2הגדרות תפקיד
 .2.1מנהל מרכז שירות
כמנהל מרכז השירות ישמש מי מבין הבעלים  -חלקם או כולם  -והכול בהתאם לאישור החטיבה ,מראש
ובכתב .זאת ,למעט אם אושר אחרת על ידי החטיבה ,מראש ובכתב.
הגדרות תפקיד
 £להוות סמכות עליונה בכל הנושאים התפעוליים במרכז השירות.
 £להוות סמכות עליונה בכל הנושאים השירותיים במרכז השירות.
 £להוות גורם מקשר מול החטיבה
 £מורשה חתימה )מול החטיבה ובתוך מרכז השירות(
 £הפעלת מעגל האבטחה הבא  -מנהל שירות אזורי )ראה פרק מנגנוני בקרה מדידה ודיווח(
פירוט המדדים
מדדים
עמידה באמות מידה
סקר שביעות רצון לקוחות
ממוצע הכנסה לכניסה
מספר כניסות ממוצע ליום
שיעור נטישה
שיעור גידול במספר הלקוחות
שיעור עבודות באחריות

יעדים
עמידה במבדקים חיצוניים
ציון  85ומעלה
יפורסם על ידי החטיבה
בהתאם לגודל מרכז השירות
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה

אחריות מקצועית
 £יישום ותפעול מדיניות מרכז השירות בהתאם לנוהלי החטיבה.
 £ניהול ובקרה  -ניתוח פעילות מרכז השירות וקביעת פעולות לעמידה ביעדי מרכז השירות )אסטרטגיית
פעולה(.
 £אחריות כוללת על תחום המשאב האנושי  -פיתוח והדרכות ,רמה מקצועית ,גיוס כ"א.
 £אחריות על כלל הנושאים השוטפים והתפעוליים במרכז השירות.
 £בקרה על מדדים ועמידה ביעדי מרכז השירות )דוגמא :תיקונים חוזרים ,עלות לק"מ ,הכנסה לכניסה וכד.(,
 £שיפור רמת השירות בהתאם לסקרי שביעות רצון לקוחות.
 £יידוע העובדים הרלוונטיים )מנהל עבודה ,יועץ שירות ,טכנאי תביעות וכו (,בהוראות טכניות המתקבלות
מהחטיבה.
 £פיקוח על הכנת תוכנית עסקית שנתית )על ידי רו"ח( והעברתה לחטיבה )לידיעה(.
 £אחריות על כל המחלקות ,חלוקת תקציבים ,אישור תקציבים ,שינוי תקציבים ותוכניות עבודה.
 £ניהול ישיבה חודשית לצורך :דיון בנושאים שוטפים ,אירועי שירות )הפקת לקחים( ,בקרה על מדדים וכד.,
 £טיפול באירועי שירות מורכבים )דוגמא :ארועי שירות בסטטוס "איתות נטישה"( ודיווחם לחטיבה.
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 .2.2יועץ שירות פרטיות
הגדרות תפקיד
 £להוות גורם מקשר מרכזי בין מרכז השירות ללקוח.
 £ניהול קשר שוטף עם הלקוחות.
 £טיפול בכל צרכי הלקוח לפני ,במהלך ואחרי הטיפול.
 £העלאת שביעות רצון הלקוחות.
 £הפעלת מעגל האבטחה הבא  -מנהל מרכז השירות ,בהתאם לצורך )ראה פרק מנגנוני בקרה מדידה
ודיווח(.
פירוט המדדים
מדדים
שביעות רצון לקוח
שיעור נטישה
כניסות בפועל ביחס לתקן )טיפולים(
עלות לק"מ
שיעור גידול במספר לקוחות
עמידה ביעדי כמות שיחות Follow Up

שיעור זימון תורים

יעדים
ציון  85ומעלה
יפורסם על ידי החטיבה
ציון  95ומעלה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
 £יבוצע ל 100%-מהתיקונים
 £יבוצע לפחות ל 20%-מהטיפולים
 £יבוצע עד  48שעות מסיום התיקון
יפורסם על ידי החטיבה

אחריות מקצועית
 £הטמעת תהליכים ושיטות עבודה כפי שנקבעו על ידי החטיבה.
 £הכנות לפני פגישה עם לקוח מוזמן :קריאת היסטוריה ,בדיקת זמינות עמדות עבודה וכ"א למטרת שיבוץ
אופטימלי של תור ,בדיקת זמינות חלפים.
 £קבלת לקוח ופתיחת כרטיס עבודה.
 £ביצוע תאום ציפיות עם הלקוח בשלב הקליטה )הערכת שעת סיום ומחיר ,אמצעי תשלום ,שמירת חלפים
כן/לא וכד.(,
 £מימוש פוטנציאל נוסף מלקוחות )לדוגמא :הגדלת מכירת חלפים ואביזרים נלווים ,איבחון ,מכירת
עבודות נוספות וכו.(,
 £איתור אירועי שירות )שירות יוזם או במעמד הלקוח( והתמודדות עם תלונות לקוחות.
 £הערכת זמן שירות לרכב עבור הלקוח תוך כדי התחשבות בניצול מקסימלי וזמינות אמצעי התפעול.
 £הגשת והסברת הצעת מחיר ללקוח.
 £קשר עם לקוח בכל שלבי השירות לרכב וקבלת אישורו לשירותים נוספים.
 £וידוא כי בוצעו כל העבודות ברכב על פי דרישת הלקוח.
 £וידוא שהרכב מוכן למסירה ללקוח.
 £שיווק הטיפול/תיקון.
 £ביצוע מעקב אחרי תיקון .Follow Up -
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 .2.3יועץ שירות מוניות/מסחריות/משאיות/אוטובוסים
הגדרות תפקיד
 £להוות גורם מקשר מרכזי בין מרכז השירות ללקוח
 £להוות גורם מיצג של הלקוח בחטיבה והפוך
 £להוות גורם מקשר מול ספקי חוץ
 £קיצור משך זמן השירות
 £טיפול בכל צרכי הלקוח לפני ,במהלך ואחרי השירות )הבחנה בין לקוח פרטי לצי רכב(
 £העלאת שביעות רצון הלקוחות
 £הפעלת מעגלי האבטחה הבאים  -מנהל מחלקה ,מנהל מרכז שירות ,חטיבה או כל גורם רלוונטי אחר
תפוקות נדרשות
מדדים
שביעות רצון לקוח
שיעור נטישה
כניסות בפועל ביחס לתקן )טיפולים(
עלות לק"מ
שיעור גידול במספר לקוחות
עמידה ביעדי כמות שיחות Follow Up

שיעור זימון תורים

יעדים
ציון  85ומעלה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
לקוח פרטי:
 £יבוצע לפחות ל 70%-מהתיקונים
 £יבוצע עד  48שעות מסיום התיקון
צי רכב:
 £אחת לשבוע לציי רכב במידה ואחד
מרכבי הצי נכנס למרכז השירות
 £יפורסם על ידי החטיבה

אחריות מקצועית כללי )לקוח פרטי  +צי רכב(
 £הטמעת תהליכים ושיטות עבודה כפי שנקבעו על ידי החטיבה
 £הכנות לפני פגישה עם לקוח מוזמן :היסטורית לקוח/רכב ,ודרישות מיוחדות ,זמינות עמדות עבודה וכ"א
למטרת שיבוץ אופטימלי של תור ,בדיקת זמינות חלפים
 £קבלת לקוח ופתיחת כרטיס עבודה
 £איתור אירועי שירות והתמודדות עם תלונות לקוחות
 £הכנת היסטורית לקוח וניתוח פערים עבור החטיבה
 £לוודא כי בוצעו כל העבודות ברכב על פי דרישת הלקוח )בקרת איכות(
 £לוודא שהרכב מוכן למסירה ללקוח
 £ביצוע מעקב אחרי תיקון Follow Up -
 £ניהול קשר מתמשך עם לקוחות  -ביצוע פעולות לטיפוח ושימור הקשר
 £יצירת קשר עם לקוח חדש ותיאום ציפיות
 £העברת לידים לאיש מכירות אליו משויך מרכז השירות
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אחריות מקצועית  -לקוח פרטי
 £ביצוע תאום ציפיות עם הלקוח בשלב הקליטה )הערכת שעת סיום ומחיר ,אמצעי תשלום ,שמירת חלפים
כן/לא וכד(,
 £מימוש פוטנציאל נוסף מלקוחות )לדוגמא :הגדלת מכירת חלפים ואביזרים נלווים ,איבחון ומכירת
עבודות נוספות וכו(,
 £הגשת והסברת הצעת מחיר ללקוח
 £קשר עם לקוח בכל שלבי השירות לרכב וקבלת אישורו לשירותים נוספים
 £שיווק הטיפול/תיקון

אחריות מקצועית  -לקוח צי רכב
 £ביצוע תאום ציפיות בסיסי עם נהג הרכב בשלב הקליטה )הערכת שעת סיום(
 £קשר עם מנהל צי הרכב במהלך שלבי השירות לרכב וקבלת אישורו לתיקונים נוספים )במידת הצורך(
 £הגשת והסברת הצעת מחיר למנהל צי הרכב
 £שיווק הטיפול/תיקון למנהל צי הרכב רק במידה ובוצע תיקון גדול )במונחי עלות(
 £ניהול קשר מתמשך עם מנהל צי הרכב )בתאום עם מנהל המחלקה(
*
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 .2.4מנהל מחלקה פרטיות ומוניות
הגדרות תפקיד
 £להוות סמכות מקצועית וניהולית לעובדים במחלקה.
 £תכנון ופיקוח על העבודה והעובדים במחלקה.
 £מקסום אמצעי הייצור.
 £תזמון העבודה בתאום עם יועץ השירות תוך התחשבות בלקוחות מוזמנים.
 £שותפות בקביעת מגוון המלאי.
פירוט המדדים
מדדים
פיריון כולל
תיקונים חוזרים
כניסות מרובות בין טיפולים
כניסות ביחס לעמדת עבודה
ממוצע זמן עיכוב רכב בטיפול
מספר הנפקות לכרטיס

יעדים
100%-105%
יפורסם על ידי החטיבה
>2
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה

אחריות מקצועית
 £בקרה על איכות העבודה.
 £הטמעת תהליכים ושיטות עבודה במשטח העבודה ,כפי שנקבעו על ידי החטיבה )התנהלות במשטח
עבודה בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי החטיבה ,לדוגמא :ניקיון משטח עבודה ,תקן לבוש ,כיסויים לרכב
וכו.(,
 £פיתוח מקצועיות והכשרת העובדים במחלקתו.
 £שיבוץ עבודות תוך כדי ניצול מקסימלי של אמצעי התפעול ועמידה בלוחות הזמנים שנמסרו ללקוח
)יעילות ,מקצועיות וכלכליות(.
 £תזמון עבודה מול יועץ השירות.
 £ניהול קשר שוטף עם יועץ השירות ,בקשת אישורים לתיקונים נוספים או לחריגות בעלויות התיקון מכפי
שהוצגו ללקוח במעמד הצעת המחיר.
 £לוודא שכל תלונות הלקוח טופלו  -בקרה מקצועית על השירות שהתבצע ברכב.
 £הורדת מספר תיקונים חוזרים.
 £טיפול מול המחסן במקרה של חוסר חלפים.
 £ריכוז כל החלפים הנדרשים לצורך הטיפול בהנפקה אחת.
 £מעקב אחר הוראות טכניות המופצות מעת לעת )לדוגמא :קבלת הוראות טכניות מהחטיבה ,מעקב על
ידי האינטרנט וכו (,והבאתן לידיעת צוות העובדים.
 £ניהול קלסר הוראות טכניות )עותק קשיח(.
 £הגדלת מכירת חלפים ועבודות.
 £מדידת מדדים תפעוליים של מכונאים במחלקתו.
 £אחריות על בטיחות העובדים בגזרת עבודתו.
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 .2.5מנהל מחלקת מסחריות משאיות ואוטובוסים
הגדרות תפקיד
 £להוות סמכות מקצועית וניהולית לעובדי המחלקה
 £להוות גורם מקשר ,סמכותי בין יועץ השירות למנהלי הצוותים במחלקתו
 £פיקוח על יועצי השירות ושמירה על סטנדרטי שירות ונוהלי עבודה כפי שהוגדרו באמות המידה
 £יצירת סביבה שירותית התואמת את הצרכים והציפיות של הלקוח
 £מקסום אמצעי הייצור
 £הפעלת מעגלי האבטחה הבאים  -מנהל מרכז השירות ,בהתאם לצורך )ראה פרק כב ,מנגנוני בקרה
מדידה ודיווח(
 £שותפות בקביעת מגוון המלאי
תפוקות נדרשות
מדדים
סקר שביעות רצון לקוחות
שיעור נטישה
תיקונים חוזרים
עלות לק"מ
שיעור גידול במספר לקוחות

יעדים
ציון  85ומעלה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה

אחריות מקצועית
 £הטמעת תהליכים ושיטות עבודה כפי שנקבעו על ידי החטיבה
 £ביצוע קליטת לקוח צי רכב חדש
 £קביעת סדרי עדיפויות בתזמון העבודה במקרים של מחלוקת בין יועצי השירות למנהלי העבודה
 £ביצוע פגישת עבודה אחת לרבעון מול מנהל צי הרכב בה יועלו כל הנושאים השירותיים והשוטפים
)בנוסף לשיחת ה Follow Up -השבועית(
 £ניהול קשר מתמשך עם מנהל צי הרכב
 £ניתוח פעילות מחלקתו וקביעת פעולות לעמידה ביעדים )בקרה על מדדים(
 £טיפול באירועי שירות
 £פיתוח מקצועי של יועצי השירות ומנהלי הצוותים
 £הורדת מספר תיקונים חוזרים
 £טיפול מול המחסן במקרה של חוסר חלפים
 £מעקב אחר הוראות טכניות המופצות מעת לעת והפצתן במחלקה
 £ניהול קלסר הוראות טכניות )עותק קשיח(
 £אחריות על בטיחות העובדים במחלקה
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 .2.6מנהל צוות  -מסחריות/משאיות ואוטובוסים
הגדרות תפקיד
 £להוות סמכות מקצועית וניהולית לעובדים בצוות.
 £תכנון ופיקוח על העבודה והעובדים בצוות.
 £מקסום אמצעי הייצור.
 £תזמון העבודה בתאום עם יועץ השירות תוך התחשבות בלקוחות מוזמנים.
 £שותפות בקביעת מגוון המלאי.
פירוט המדדים
מדדים
פיריון כולל
תיקונים חוזרים
כניסות מרובות בין טיפולים
כניסות ביחס לעמדת עבודה
ממוצע זמן עיכוב רכב בטיפול
מספר הנפקות לכרטיס

יעדים
100%-105%
יפורסם על ידי החטיבה
>2
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה

אחריות מקצועית
 £בקרה על איכות העבודה.
 £הטמעת תהליכים ושיטות עבודה במשטח העבודה ,כפי שנקבעו על ידי החטיבה )התנהלות במשטח
עבודה בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי החטיבה ,לדוגמא :ניקיון משטח עבודה ,תקן לבוש ,כיסויים לרכב
וכו.(,
 £פיתוח מקצועיות והכשרת העובדים בצוות.
 £שיבוץ עבודות תוך כדי ניצול מקסימלי של אמצעי התפעול ועמידה בלוחות הזמנים שנמסרו ללקוח
)יעילות ,מקצועיות וכלכליות(.
 £תזמון עבודה מול יועץ השירות.
 £ניהול קשר שוטף עם יועץ השירות ,בקשת אישורים לתיקונים נוספים או לחריגות בעלויות התיקון מכפי
שהוצגו ללקוח במעמד הצעת המחיר.
 £לוודא שכל תלונות הלקוח טופלו  -בקרה מקצועית על השירות שהתבצע ברכב.
 £הורדת מספר תיקונים חוזרים.
 £טיפול מול המחסן במקרה של חוסר חלפים.
 £ריכוז כל החלפים הנדרשים לצורך הטיפול בהנפקה אחת.
 £מעקב אחר הוראות טכניות המופצות מעת לעת )לדוגמא :קבלת הוראות טכניות מהחטיבה ,מעקב על
ידי האינטרנט וכו (,והבאתן לידיעת הצוות.
 £הגדלת מכירת חלפים ועבודות.
 £מדידת מדדים תפעוליים של מכונאים בצוות.
 £אחריות על בטיחות העובדים בגזרת עבודתו.
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 .2.7מנהל משרד
הגדרות תפקיד
 £ניהול משרד הקבלה וסמכות מקצועית ושירותית לעובדי המשרד.
 £גיבוי יועץ השירות בקליטת לקוחות.
 £טיפול בכל צרכי הלקוח )אשר בתחום אחריות משרד קבלה(.
פירוט המדדים
מדדים
שביעות רצון לקוח )בתהליך הקבלה(
כניסות בפועל ביחס לתקן )טיפולים(
שיעור זימון תורים

יעדים
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה

אחריות מקצועית
 £אחריות על פעילות שוטפת של המשרד.
 £אחריות על הכשרת עובדי משרד חדשים.
 £אחריות על מתן תמיכה מקצועית לעובדי המשרד.
 £אחריות על הפקת גלויות ללקוחות באירועים מיוחדים.
 £מענה טלפוני והפנייתו לגורם המתאים.
 £הפניית לקוחות ליועץ שירות המתאים.
 £גביית תשלום והפקת חשבוניות ללקוחות.
 £התראה למנהל מרכז השירות על לקוחות מאתגרים.
 £הוצאת דוחות איסוף יומיים לנהגים.
 £קבלת שיחות נכנסות לצורך זימון תורים ,תאום ושיבוץ לקוחות לטיפול.
 £ייזום שיחות ללקוחות לטובת טיפולים יזומים ושירותים משלימים על פי מדיניות החטיבה.
 £גיבוי יועץ שירות בתהליך קליטת לקוח חדש.
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 .2.10מאבחן )דיאגנוזיסט(
הגדרות תפקיד
 £איבחון תקלות ברכב ומתן ייעוץ/טיפול בפתרונן.
 £סיוע ליועץ שירות בתהליך קליטת לקוח )איבחון התקלה והסברתה ללקוח(.
פירוט המדדים
מדדים
תיקונים חוזרים
כניסות מרובות בין טיפולים
ממוצע זמן עיכוב רכב במרכז השירות

יעדים
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה
יפורסם על ידי החטיבה

אחריות מקצועית
 £איבחון תקלות ברכב.
 £ביצוע נסיעת מבחן עם הלקוח )בליווי יועץ שירות( ,במידת הצורך.
 £הסברת הבעיה ברכב ללקוח ,במקרים מיוחדים ולפי בקשת הלקוח.
 £דיווח לחטיבה על עיכוב רכב בטיפול )תמיכה טכנית(.
 £שליטה בהוראות טכניות.
 £הצפת תקלות חריגות )גם לגבי תקלות שנפתרו(.
 £התייעצות עם החטיבה בנושא תקלות לא פתורות.
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 .2.11מנהל מחסן חלפים
הגדרות תפקיד
 £ניהול מחסן חלפים
 £מתן שירות מהיר למחלקות הפנימיות במרכז השירות
 £ניהול חלקי תביעות
פירוט המדדים
מדדים
ממוצע זמן עיכוב רכב במרכז השירות

יעדים
>  1יום

אחריות מקצועית
 £שמירה על זמינות מלאי חלפים.
 £הזמנת חלפים בהתאם לתכנון מלאי החלפים במרכז השירות.
 £עדכון מחירי חלפים בהתאם להוראות היצרן והחטיבה.
 £ביצוע מעקב הזמנות ועדכון הגורמים הרלוונטיים בכל שינוי במועד האספקה שנמסר על ידי הספק.
 £דיווח על חריגות ממסגרת התקציב והמלאי.
 £הפקת דוחות מלאי בהתאם לדרישת מנהל מרכז השירות/החטיבה.
 £ייזום עסקאות  One Time Dealבתאונות או עבודות גדולות.

 .2.12נציגי שירות )נהגים(
הגדרות תפקיד
 £הבאת רכב מלקוח והחזרת רכב ללקוח.
 £הכנת רכב למסירה.
 £בחינת רכב ראשונית.
אחריות מקצועית
 £ייצוג מרכז השירות בכבוד.
 £עמידה בלוחות זמנים  -הגעה לאיסוף והחזרת רכבים.
 £הבאת רכב מלקוח והחזרת רכב ללקוח.
 £ביצוע נסיעת מבחן לפני ואחרי הטיפול )בשירותי שינוע(.
 £התראה על בעיות שאותרו ברכב במהלך הבאתו למרכז השירות.
 £אחריות על קליטת רכבים ,פתיחת כרטיס ואפיון צרכי לקוח בשירותי שינוע )כולל כיסוי מושבים לפני
תחילת הנסיעה מהלקוח למרכז השירות(.
 £הכנת רכב למסירה :ניקוי פנים הרכב ,הורדת כיסויי מושבים ,שטיפה חיצונית ,ניקוי פנימי )אופציה(.
 £מסירת עותק כרטיס עבודה/הצעת מחיר/חשבונית ללקוח.
 £שיווק השירות שבוצע ברכב וחשבונית ללקוח )במידת הצורך(.
 £שמירה על חוקי תעבורה בזמן נהיגה ברכבי לקוחות.
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 .2.13טכנאי תביעות אחריות
הגדרות תפקיד
 £ניהול ותפעול מערכת התביעות הממוחשבת.
 £להוות סמכות בנושאי תביעות אחריות.
אחריות מקצועית
 £דיווח על עבודות שנעשו במסגרת אחריות.
 £וידוא שהלקוח עומד בהגדרות מסגרת האחריות של היצרן.
 £מעקב ודיווח אחר תביעות שנדחו על ידי היצרן.
 £פיקוח על הגדרות היצרן לטיפולי אחריות ועדכונן במערכת התביעות.
 £וידוא שהתקבל תשלום מהיצרן עבור עבודות שנעשו במסגרת תביעות אחריות.
 £הכנת דוחות מפורטים לבקשות רצון טוב.
 £פיקוח על הגשת התביעות על-פי כל נהלי היצרן והחטיבה.

 .2.14מכונאי
הגדרות תפקיד
 £ביצוע תיקונים/טיפולים ברכב.
פירוט המדדים
מדדים
פריון אישי
תיקונים חוזרים

יעדים
100%-105%
יפורסם על ידי החטיבה

אחריות מקצועית
 £ביצוע טיפולים ברכב בהתאם להוראות מנהל העבודה.
 £התראה על בעיות נוספות שהתגלו במהלך הטיפול.

 .2.15פקיד הנהלת חשבונות
הגדרות תפקיד
 £אחראי לביצוע כל פעולות הנהלת חשבונות במרכז השירות.
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 .3יחס בעלי תפקידים לכניסות בפועל:
עובדים ישירים:
מחלקה

פרטיות
מוניות
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים

כמות
עמדות
מינימלית
למרכז
שירות עם
מחלקה
אחת
8
8
6
6

מנהל
מחלקה

1

1

מנהל
צוות

מיזוג אוויר /מכונאי
דיאגנוסטיקה  -מאסטר
חשמל ביחס ביחס
לכניסות
לכניסות
בפועל
בפועל

1:28
1:32
1:21
1:15

1
1

1:28
1:32
1:21
1:15

עוזר
מכונאי
 מומחה ביחסלכניסות
או
בפועל
מוסמך
ביחס
לכניסות
בפועל
1:14
1:7
1:14
1:7
1:10
1:7
1:7
1:5

עובדים עקיפים:
מחלקה

פרטיות
מוניות
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים

יועץ שירות
ביחס
לכניסות
בפועל
1:15
1:15

מנהל
משרד

*1
*1
*1

פקיד קבלה
ביחס
לכניסות
בפועל
1:12
1:16
1:16

1:15
*1

1:16

כללי:
כוח האדם בכל אחד מהתפקידים השונים לא ירד מ ) .1 -למעט יועצי שירות  -ראה הערה בתחתית העמוד(.
* מנהל משרד יכול להיות משותף לכל הסגמנטים .את תפקיד מנהל המשרד יכול למלא פקיד קבלה.
£
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 .4שילובים בין מחלקות  -עקרונות
א .טבלת שילובים בין מחלקות

השילוב

פרטיות
מוניות
פרטיות
מוניות
מסחריות
מוניות
מסחריות
פרטיות
מסחריות
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים
מוניות
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים
פרטיות
מוניות
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים

כמות
כניסות
בפועל

כמות
עמדות
מינימלית
לכל
סגמנט
5
5
5
5
6
8
6
8
6
6

17.5
20
17.5
20
21
32
21
28
21
21

6

15

8
6

32
21

6

15

5
5
6

17.5
20
21

6

15

מנהל
מחלקה

מנהל
צוות

מאבחן

1

-

2

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

יועץ
שירות
ביחס
לכניסות
בפועל
2
2
2
1.5
1.5
2.5
1.5
2
2
2

2

5

3

2

5

3

1
1
1
1
1
1

3
5
3
4
3
3

2
2
2
2
2
2

1

1

1

3

2

1

1
1

2.5
1.5

1
1

5
3

2
2

1

1

1

1

3

2

2

5

3

3

2

3

2

2

מכונאי עוזר
מכונאי
מומחה
שלב 3
)מאסטר( או
מוסמך

1
1
1

1

1

1

2
1.5
1.5

1

1

1

1

1

2

1

* כוח האדם בכל אחד מהתפקידים השונים לא ירד מ.1 -
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ב .כמויות כוח האדם המפורטות בטבלת שילובים בין מחלקות הינם כמויות מינימליות .מרכז שירות רשאי
להעסיק כמות כ"א גדולה מכמויות אלו על פי שיקול דעתו.
ג .כמות כוח האדם במרכז שירות נקבעת על פי כמות כניסות יומית )על פי ממוצע שנתי( בפועל ולא על פי מספר
עמדות קיימות.
ד .במרכז שירות חדש כמות כוח האדם תקבע על פי כמות הכניסות הצפויה על פי האומדנים שיעביר מרכז
השירות לחטיבה.

 .5כללי
מנהל מרכז השירות ,מנהל מחסן חלפים וטכנאי תביעות ,יידרשו כל אחד ,להציג ,למסור תצהיר ואישור מתאים
מהמשטרה כי לא הורשעו במשך  5השנים האחרונות בעבירה פלילית שיש עימה קלון ואין נגד מי מהם הליכים
תלויים בגין עבירות הונאה ,עיוות דין ,הסתרת מידע ,או עבירות אחרות שיש עימן קלון.
הדרישות המפורטות בפרק זה ובפרק הכשרות והסמכות הינן בנוסף לכל דרישה על פי דין הנוגעת לבעלי תפקידים
במוסך קיים .אין בדרישות אלו כדי לגרוע מחובתו של מרכז השירות לדאוג לכך שבעלי התפקידים המועסקים
במרכז השירות יעמדו בדרישות הדין.
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פרק יג' :הכשרות והסמכות
 .1כללי
א.
ב.

ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
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מרכז השירות יעסיק כוח אדם אמין ,מיומן ,מקצועי ומוסמך לביצוע העבודות והשירותים הניתנים במרכז
השירות .כל עובד במרכז השירות יהיה מוסמך בתחום בו הוא עוסק.
כל עובד במרכז השירות יעבור את כל ההכשרות ואת כל ההסמכות הנדרשות על ידי כלמוביל ו/או על ידי
היצרן ו/או על-פי כל דין .בכלל זה )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( כל עובד של מרכז השירות יעבור את
ההסמכות המקצועיות וההכשרות המקצועיות הנדרשות על ידי משרד התחבורה ,וכן הכשרות/הסמכות,
רלוונטיות הנדרשות על ידי כלמוביל ו/או על ידי החטיבה .עמידה בהסמכות אלה מהווה תנאי לטיפול בדגמי
מרצדס.
מרכז השירות ישא בעלות כל הכשרה והסמכה כאמור לעיל.
אדם שלא עבר את ההסמכות המתאימות או נכשל בהן לא ישמש כעובד של מרכז השירות.
מרכז השירות ישאף לשיפור מתמיד של מקצועיות עובדיו .לצורך כך כל עובד יעבור הכשרות תקופתיות
בתחום עיסוקו בתדירות ובכמות המוגדרת על ידי החטיבה .עובדים של מרכז השירות ישתתפו ,על חשבון
מרכז השירות ,בכל הדרכה אשר כלמוביל תעביר מעת לעת .בין היתר ,ישתתפו העובדים בהדרכות טכניות
אשר תעביר כלמוביל לגבי דגמי היצרן ,הדרכות שיווק והדרכות בנושא שירות לקוחות ועוד.
מרכז השירות יישלח את עובדיו לכל ההדרכות וההכשרות המתאימות )על-פי סוג הכשרה/הדרכה( אליהם
יידרשו על-פי זימון החטיבה.
מרכז השירות יכין מידי שנה תוכנית פיתוח משאבי אנוש .תוכנית פיתוח משאבי האנוש תועבר לאישורה
המקצועי של החטיבה) .התוכנית תועבר עד  15בדצמבר שנה נוכחית עבור שנה הבאה(.
תעודות מקצועיות ודיפלומות רלוונטיות יוצגו במתחם הקבלה במרכז השירות.
יודגש כי הדרישות המפורטות בפרק זה הינן בנוסף לכל דרישה על-פי דין הנוגעת לבעלי תפקידים במוסך
קיים .אין בדרישות אלו כדי לגרוע מחובתו של מרכז השירות לדאוג לכך שבעלי התפקידים המועסקים
במרכז השירות יעמדו בדרישות הדין.
מנהל מרכז השירות ,מנהל חלפים ,טכנאי תביעות ויועצי שירות ,יידרשו כל אחד ,למסור תצהיר ואישור
מתאים מהמשטרה ,כי לא הורשעו במשך  5השנים האחרונות בעבירה פלילית שיש עימה קלון ואין נגד מי
מהם הליכים תלויים בגין עבירות הונאה ,עיוות דין ,הסתרת מידע ,או עבירות אחרות שיש עימן קלון.
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 .2דרישות בסיס  -מכונאים
x
x
x

כל המכונאים במרכז השירות יהיו מוסמכים על ידי החטיבה.
המכונאים במרכז השירות ישתתפו בסף שעות הדרכה שנתיות בהיקף שיקבע על ידי החטיבה.
ישנן  3דרגות הסמכה למכונאים ,כאשר בין הדרגות יש לעבור מבחן הסמכה על ידי החטיבה:
מבחן הסמכה

מבחן הסמכה

מתמחה

מבחן הסמכה

מוסמך

מומחה

מאסטר

שלב 2

שלב 3

הדרכות תקופתיות

פרק זמן מינימלי
של חצי שנה

פרק זמן מינימלי
של שנתיים

פרק זמן מינימלי
של שנה

הערה :במידה ומגויס מכונאי חדש עם ניסיון רלוונטי של שנתיים לפחות ניתן להסמיכו לדרגת מוסמך תוך 3
חודשים )מותנה בהדרכות  +מבחן הסמכה של החטיבה(.

 .3דרישות בסיס  -יועצי שירות
x

x
x

כל יועצי השירות חייבים להיות מוסמכים על ידי החטיבה .במקרה וישנו רק יועץ שירות אחד עליו להיות
ברמת הסמכה מוסמך לפחות.
יועצי השירות במרכז השירות ישתתפו בשעות הדרכה שנתיות בהיקף שיקבע על ידי החטיבה.
ישנן  2דרגות הסמכה ליועצי שירות ,כאשר בין הדרגות יש לעבור מבחן הסמכה על ידי החטיבה:
מבחן הסמכה

מבחן הסמכה
מתמחה

מוסמך

מאסטר

שלב 1

שלב 2

הדרכות תקופתיות

פרק זמן מינימלי
של שנה

פרק זמן מינימלי
של שנתיים

הערה :במידה ומגויס יועץ שירות חדש עם ניסיון של שנתיים בתפקיד יועץ שירות )לאו דווקא במותג מרצדס( או
שלוש שנים בשירות לקוחות ניתן להסמיכו לדרגת מוסמך תוך  3חודשים )מותנה בהדרכות  +מבחן הסמכה של
החטיבה(.
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 .4דרישות בסיס  -מאבחן
א.

ב.
ג.

ד.

ה.
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במרכז השירות יהיה מאבחן מוסמך ,בעל תואר  Masterבכל אחד מסוגי הרכבים המטופלים במרכז
השירות:
 xפרטיות
 xמוניות
 xמסחריות
 xמשאיות
 xאוטובוסים
שילובים בין מחלקות:
 xמאבחן מוסמך של מחלקת פרטיות ומוניות יכול להיות אותו מאבחן.
 xמאבחן מוסמך של משאיות ואוטובוסים יכול להיות אותו מאבחן.
קריטריונים ל :Master -
 xהשתתפות בכל ההדרכות המקומיות )בהתאם לסוג הרכב( ,המבוצעות על ידי האגף הטכני של
החטיבה.
 xהשתתפות בכל ההדרכות המבוצעות על ידי היצרן בישראל )בהתאם לסוג הרכב(.
 xהשתתפות בכל ההדרכות המבוצעות על ידי היצרן בחו"ל )בהתאם לסוג הרכב(.
 xלתואר  Masterיהיה זכאי מועמד שציונו המשוקלל בכל המבחנים יהיה  80לפחות.
מבחנים לתואר Master
 xמבחנים בנושאים שוטפים הנוגעים לעדכונים טכניים.
 xמבחנים בנושאים הקשורים לטכנולוגיה בעולם הרכב.
 xמבחנים הקשורים להכרת המותג בהיבטים טכניים וכלליים.
 xמבחנים על נושאים שנלמדו במגוון ההדרכות השונות.
ה  Master -יכשיר את כלל העובדים במרכז השירות ,כל אחד על-פי תחום התמחותו.
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 .5תרשים הסמכות לבעלי תפקידים טכניים

 .6מעקב שיגרת הדרכות
מרכז השירות ינהל מעקב שיגרת הדרכות והכשרות לעובדיו ברמת העובד.

 .7קליטת עובדים
כל עובד ייקלט בהתאם לדרישות התפקיד הספציפי אליו הוא מיועד .התאמה תיבחן על-פי טבלת הכשרות
והסמכות )ראה סעיף  - 9להלן טבלת הכשרות והסמכות(.
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 .9טבלת הכשרות והסמכות:
תפקיד
מנהל מרכז
שירות

השכלה /ניסיון קודם
ניהול עסקי ,ניהול שירות
לקוחות ,בעל ניסיון מעשי -
חמש שנים לפחות

x

x
x

תעודת הסמכה מטעם משרד
מנהל מחלקה
התחבורה ,בעל ניסיון מעשי -
חמש שנים לפחות
ניסיון מעשי של שנה לפחות
יועץ שירות
פרטיות -מתמחה במכונאות/תיקון רכבים.
ניסיון בשירות לקוחות
ניסיון מעשי של שנה לפחות
יועץ שירות
פרטיות -מוסמך במכונאות/תיקון רכבים.
ניסיון של שנה בתפקיד יועץ
שירות או  3שנים בשירות
לקוחות.
קורס בשירות לקוחות.
כל הדרישות מיועץ שירות
יועץ שירות
פרטיות -מאסטר מוסמך.
ניסיון של שנתיים לפחות
בתפקיד יועץ שירות מוסמך
מרצדס
ניסיון מעשי של שנה לפחות
יועץ שירות
מוניות -מתמחה במכונאות/תיקון רכבים.
תעודה/הסמכה מקצועית
בתחום הרכב.
ניסיון בשירות לקוחות
נהג מונית לשעבר )אופציה(
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x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

תואר/הסמכה
הכשרה/הסמכה
קורס מנהלי מרכזי שירות )בהיקף מנהל מרכז
של  60שעות(
שירות
מבחני הסמכה בחטיבה
תעודת מנהל מוסך )במידה
ולמנהל מרכז השירות אין תעודת
מנהל מוסך יעסיק מנהל עם
תעודת מנהל מוסך באישור
החטיבה(
מאסטר
השתלמויות טכניות בחטיבה
מבחני הסמכה בחטיבה )על ידי
מנהל טכני של החטיבה(
הדרכות תקופתיות בחטיבה.
יועץ שירות
מבחני הסמכה בחטיבה.
בדרגת
"מתמחה"
קורס יועצי שירות.
יועץ שירות
הדרכות תקופתיות בחטיבה.
בדרגת
מבחני הסמכה בחטיבה.
"מוסמך"

קורס יועצי שירות.
הדרכות תקופתיות בחטיבה.
מבחני הסמכה בחטיבה.

יועץ שירות
בדרגת
"מאסטר"

קורס יועצי שירות.
הדרכות תקופתיות בחטיבה.
מבחני הסמכה בחטיבה.

יועץ שירות
בדרגת
"מתמחה"
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תפקיד
יועץ שירות
מוניות -מוסמך

יועץ שירות
מוניות -מאסטר

יועץ שירות
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים-
מתמחה
יועץ שירות
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים -
מוסמך

ניסיון מעשי של  3שנים
במכונאות/תיקון רכבים.
תעודה/הסמכה מקצועית
בתחום הרכב.
ניסיון של שנה בתפקיד יועץ
שירות או  3שנים בשירות
לקוחות.
קורס בשירות לקוחות.
כל הדרישות מיועץ שירות
מוסמך.
ניסיון של שנתיים לפחות
בתפקיד יועץ שירות מוסמך
מרצדס

מנהל מחלקת
פחחות

תעודת הסמכה מטעם משרד
התחבורה )דוגמת תעודה -
ראה נספח ב'  5דוגמאות
לתעודות הסמכה( ,ניסיון
מעשי שלוש שנים לפחות

יועץ שירות
מסחריות
משאיות
ואוטובוסים -
מאסטר
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השכלה /ניסיון קודם
ניסיון מעשי של שנה לפחות
במכונאות/תיקון רכבים.
תעודה/הסמכה מקצועית
בתחום הרכב.
ניסיון של שנה בתפקיד יועץ
שירות או  3שנים בשירות
לקוחות.
קורס בשירות לקוחות.
נהג מונית לשעבר )אופציה(
כל הדרישות מיועץ שירות
מוסמך.
ניסיון של שנתיים לפחות
בתפקיד יועץ שירות מוסמך
מרצדס
ניסיון מעשי של  3שנים
במכונאות/תיקון רכבים.
תעודה/הסמכה מקצועית
בתחום הרכב.
ניסיון בשירות לקוחות

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

הכשרה/הסמכה
קורס יועצי שירות.
הדרכות תקופתיות בחטיבה.
מבחני הסמכה בחטיבה.

תואר/הסמכה
יועץ שירות
בדרגת
"מוסמך"

קורס יועצי שירות.
הדרכות תקופתיות בחטיבה.
מבחני הסמכה בחטיבה.

יועץ שירות
בדרגת
"מאסטר"

הדרכות תקופתיות בחטיבה.
מבחני הסמכה בחטיבה.

יועץ שירות
בדרגת
"מתמחה"

קורס יועצי שירות.
הדרכות תקופתיות בחטיבה.
מבחני הסמכה בחטיבה.

יועץ שירות
בדרגת
"מוסמך"

קורס יועצי שירות.
הדרכות תקופתיות בחטיבה.
מבחני הסמכה בחטיבה.

יועץ שירות
בדרגת
"מאסטר"

מנהל מקצועי
במפעל העוסק
במקצוע תיקון
מרכבי רכב
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השכלה /ניסיון קודם
תפקיד
תעודות הסמכה מטעם משרד
מנהל מחלקת
התחבורה )דוגמת תעודה -
צבע
ראה נספח ב'  5דוגמאות
לתעודות הסמכה( בעל ניסיון
מעשי  -שלוש שנים לפחות
הנדסאי רכב /מהנדס רכב/
דיאגנוזיסט
מהנדס מכונות ,תעודת
)מאבחן(
הסמכה מטעם משרד
התחבורה ,אנגלית טכנית,
בעל ידע ורקע באלקטרוניקה
ומחשבים ,בעל ניסיון מעשי -
שנתיים לפחות
 1שנה ניסיון מעשי )במותג
מכונאי-מוסמך
אחר( ומבחן הסמכה של
החטיבה ,מכונאי שלב 1
מכונאי  -מומחה  3שנות ניסיון מעשי )במותג
אחר( ומבחן הסמכה של
החטיבה ,מכונאי שלב 2
מכונאי  -מאסטר  5שנות ניסיון מעשי )במותג
אחר( ומבחן הסמכה של
החטיבה ,מכונאי שלב 3
בעל ניסיון מעשי בניהול מלאי
מנהל מחסן
והפעלת תוכנות ממוחשבות
חלפים
לניהול מלאי חלפים  -שנתיים
לפחות
בעל ניסיון בשירות לקוחות
פקיד קבלה
לפחות שנתיים
טכנאי תביעות

אנגלית בסיסית

נציג שירות )נהג(

רישיון נהיגה סוג ב ,,לפחות,
מינימום שנתיים רישיון נהיגה

הכשרה/הסמכה

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
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x

השתלמויות טכניות בחטיבה
מבחני הסמכה בחטיבה

הדרכות תקופתיות בחטיבה
מבחני הסמכה בחטיבה
הדרכות תקופתיות בחטיבה
מבחני הסמכה בחטיבה
הדרכות תקופתיות בחטיבה
מבחני הסמכה בחטיבה
קורס ניהול לוגיסטי
השתלמויות בחטיבה
מבחני הסמכה בחטיבה
הכשרה בOffce -

תואר/הסמכה
מנהל מקצועי
של מפעל
לצבעות רכב

מאסטר

מכונאי מוסמך

מכונאי מומחה

מכונאי מאסטר

מנהל מחסן
חלפים

פקיד קבלה

הכשרה בקורס תוכנת ניהול מרכזי
שירות
הכשרה ב Offce -ותוכנת תביעות טכנאי תביעות
השתלמויות בחטיבה
מבחני הסמכה בחטיבה
נציג שירות
השתלמות בחטיבה )שירות(
)נהג(
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 .1עקרונות ליצירת חווית לקוח
תהליכי השירות של היצרן והחטיבה מייצגים תפישה המעמידה את הלקוח במרכז במטרה לייצר מערכת יחסים
ארוכת טווח עם הלקוח .תפישה זו באה לידי ביטוי דרך יצירת חווית לקוח איכותית אשר תביא לשביעות רצון
גדולה בקרב כלל הלקוחות.
יישום תפישת השירות כולל:
א .עבודה בחמישה נתיבים  -חלוקה לחמישה סגמנטים שונים )פרטיות ,מוניות ,מסחריות ,משאיות ואוטובוסים(
על פי צרכים ציפיות ומאפייני לקוח .לכל סגמנט תהיה חווית לקוח שונה.
ב .נקודות מגע מוגדרות )ללקוח(  -לצורך ניהול הקשר עם הלקוח במרכז השירות יוגדרו ארבע נקודות מגע
עיקריות עם הלקוח:
 xיועץ שירות  -ניהול הקשר משלב הקליטה ועד סגירת חשבון.
 xנהגים  -קליטת רכב מלקוח בשירותי שינוע.
 xפקידי קבלה  -גיבוי יועץ שירות בקבלת לקוחות ,סגירת כרטיס )חיוב( ,וטיפול בפניות מידע מלקוחות.
 xשומר מרכז השירות  -נקודת מגע ראשונה של לקוחות המגיעים למרכז השירות.
ג .מרכז שירות יציע ללקוחותיו  -מוצרים ושירותים שונים לכל סגמנט:
 xחבילות שירות  -יוגדרו על ידי החטיבה.
 xמוצרים ושירותי ערך מוסף אשר יוגדרו על ידי החטיבה )מרכז השירות רשאי להגדיר מוצרים ושירותי
ערך מוסף משלו באישור החטיבה( כגון :חבילות טיפוח לרכב ,שירותים משלימים וכדומה )לרשימת
שירותי ערך מוסף מלאה ראה נספח ב - 4 ,שירותי ערך מוסף(.
ד .תהליכי ייזום  -זיהוי הנקודות במחזור חיי הלקוח בהן יש פוטנציאל נטישה/מכירה ו/או חוסר שביעות רצון
של הלקוחות וביצוע פעולות יזומות לצורך מתן תגובה הולמת לסיטואציה.
ה .מדדים  -לצורך ניהול קשר יוזם מול לקוח הוגדרו מדדים וסטנדרטים )כגון :תיקונים חוזרים ,כניסות מרובות
בין טיפולים ,שעור נטישה וכד (,המגדירים את המצב הנורמטיבי .כל סטייה או חריגה מנורמות אלו מחייבות
תגובה/פעולה על פי הגדרות החטיבה.
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 .2חווית הלקוח
כניסה למרכז
השירות

קליטת לקוח

מהלך הטיפול

סיום הטיפול

טרום טיפול
 .ייזום קשר
טלפוני עם
הלקוח )על
פי ממוצע בין
טיפולים(

 .הפנייה לאזור
החנייה המיועד
ללקוחות פרטיים
)תוך ציון מספר
החנייה השמורה
ללקוח( על ידי
שומר הלבוש
בתלבושת
מרצדס

 .יועץ שירות קולט
לקוח בעמדתו
תוך הקפדה על
קבלה בזמן/
תיעדוף של
לקוחות אשר
הזמינו תור
 .יציאת יועץ
שירות יחד עם
לקוח לרכב
)במידה ונדרש(
ורישום האיבחון
בעזרת מסופון

 .יועץ שירות
מלווה את
הלקוח לחדר
המתנה
 .יועץ שירות
מעדכן את
הלקוח לגבי
עיכובים
ותיקונים נוספים
במידת הצורך

 .יועץ שירות
מוסר רכב ללקוח
)לאחר שוידא
שכל בקשות
הלקוח בוצעו(
ומסביר ללקוח
על מהות התיקון
)תוך שיווק
החשבונית(
 .יועץ השירות/
פקיד הקבלה
מבצעים Follow
 upללקוח
לבדיקת שביעות
רצונו מהשירות

 .וידוא זמינות
חלפים ועמדות
עבודה לפני הגעת
הלקוח
 .פתיחת הזמנה
מוקדמת במערכת
 .הכנת עמדת
עבודה וחלפים
נדרשים

 .שומר קולט
לקוח בעזרת
עמדת מחשב
אות SMS/נשלח
לקבלה וליועץ
שירות )התכוננות
לקליטת הלקוח(
 .אזור החנייה
יסומן וישולט

 .יועץ שירות
מהווה נקודת
מגע אחת
המספקת פתרון
שלם ללקוח

 .קשר רציף
מתקיים בין
מנהל העבודה
ליועץ השירות

 .לקוח מקבל רכב
שטוף ונקי
Give Away .
)מתנה( תימסר
ללקוח )אופציה(

 .ייזום שירותי
שינוע ללקוחות
פרטיים

 .אזורי חנייה
שונים לכל
סגמנט

* יועץ שירות שונה
לכל סגמנט
* יחס יועצי שירות
לכניסות שונה
לכל סגמנט

* עמדות טיפול
מהיר למוניות
* חדר המתנה נפרד
ללקוחות פרטיים

* שטיפת הרכב
ללקוחות פרטיים
בלבד

מקרא

חווית הלקוח
פעילות  Back Offceמקבילה
שונות בין סגמנטים
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 .3תהליכים מרכזיים במרכז שירות
לצורך יישום תפישת השירות יפעל מרכז השירות על פי תהליכים מוגדרים וממוקדי לקוח .תהליכי העבודה והשירות
מתחלקים לחמישה נושאים עיקריים )לפירוט התהליכים ראה סעיף  5בפרק זה(:
א .תהליך זרימת לקוח
שינוע
רכבים

קליטת
לקוח-
נהג

קשר עם
לקוח
)רכב
במשטח
עבודה(

תאום
תורים
כניסת
לקוח
למרכז
שירות

קליטת
לקוח-
יועץ
שירות

סיום
טיפול-
מנהל
עבודה

סיום
טיפול-
יועץ
שירות

חיוב
לקוח

ב .זיהוי לקוח סובל וטיפול בו  -אירועי שירות
זיהוי וטיפול
בלקוח סובל

כניסות מרובות
בין טיפולים

מהדורה 01/11.06

כניסות בחצי שנה
ראשונה

לקוח אשר נכנס
למרכז השירות
עקב תקלות
חוזרות

רכב עומד

עלות גבוהה
לק"מ
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ג .מיצוי פוטנציאל לקוח  -תהליכים יזומים
ג .1.העלאת ערך לקוח/מימוש פוטנציאל נוסף מלקוח  -ייזום
העלאת ערך הלקוח  /מימוש
פוטנציאל נוסף מלקוח

זימון לקוח לטסט

זימון לקוח
לבדיקות חורף/
קיץ

סיום תקופת
אחריות

מכירת אביזרים
וחבילות שירות
וטיפוח

הצעת שירותי
בדיקה לפני
מכירה

ג .2.תהליכי שימור לקוח  -ייזום
תהליכי שימור

זימון לקוח
לטיפול

ביצוע
Up

Follow

סיום הסכם
אחזקה  /חבילת
שירות

חריגות ממשטר
טיפולים

אירועים מיוחדים

ד .תהליכי ניהול ובקרה
ניהול ישיבות תקופתיות

בקרת מדדים
מקצועיים
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בקרת מדדים
תפעוליים

בקרת מדדים
שירותיים

 -פרק יד :,תהליכים -

-6-

ה .ממשק עם החטיבה
ממשק מרכז שירות מול
חטיבת מרצדס

ליד מכירה

תמיכה טכנית
)תקלות לא
פתירות(

אירועי שירות

זיהוי מגיפות

העברת מקל

 .4הגדרות לפרק תהליכים
א .לקוח נוטש :לקוח של מרכז השירות אשר עבר למרכז שירות אחר ,לא מורשה מטעם החטיבה )מחוץ לרשת
מרצדס(.
ב .לקוח נודד :לקוח של מרכז השירות אשר עבר למרכז שירות אחר ,מורשה מטעם החטיבה )בתוך רשת מרצדס(.
ג - Follow Up .שיחת משוב עם הלקוח המתבצעת לאחר ביקור הלקוח במרכז השירות )לצורך תיקון או
טיפול(.
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 .5תהליכי עבודה במרכז השירות

 .5.1תהליך זרימת לקוח  -סגמנט פרטיות
 .5.1.1תרשים תהליך  -סגמנט פרטיות
שלב

מנהל מחלקה משטח עבודה יועץ שירות

פקיד קבלה

נציג שירות
)נהג(

שומר

התחלה
פניה דחופה
שלב 1
תיאום תור

תיאום
תור/שירותי
חילוץ
ופתיחת
כרטיס
עבודה

תיאום תור
ופתיחת
כרטיס
עבודה

הכנה
לקראת
קליטת
לקוח

שלב 2
הכנה

קליטת
לקוח
כיסויים
פנימיים
ברכב

שלב 3
קבלת לקוח

ביצוע
איבחון
מוקדם

שלב 4
ביצוע שירות

פנייה
מלקוח
ללקוח

עדכון יועץ
שירות
במהלך
טיפול

קליטה
מנהלתית
והכוונה
ליועץ שירות

איסוף רכב
מלקוח

קליטה
ראשונית
והכוונה

כיסויים
פנימיים
ברכב
סיום
קליטת
לקוח
עדכון לקוח
במהלך
טיפול
1
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שלב

מנהל מחלקה משטח עבודה יועץ שירות

פקיד קבלה

נציג שירות
)נהג(

שומר

1
סיום טיפול

שלב 5
הכנה
למסירה

הכנת רכב
למסירה
סיום טיפול
סגירת
כרטיס
עבודה
והנפקת
פרפורמה
שיווק
פרפורמה

שלב 6
מסירת רכב

קבלת
תשלום
ליווי
הלקוח
לרכב

שלב  7ביצוע
Follow Up

מקצועי

הפניה
לחניה
מסומנת

החזרת רכב
ללקוח

קשר עם
לקוח

Follow
 Upמקצועי

סוף

מקרא:

תהליכים בממשק לקוח
תהליכים שאינם בממשק לקוח
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שלב  - 1תאום תור

 .5.1.2תיאור התהליך  -סגמנט פרטיות
שם
בעל
שלב
דגשים
פעולה
תפקיד
פניה לתאום תור יכולה להתבצע ביוזמת הלקוח או
פניה
פקיד
ביוזמת מרכז השירות:
מלקוח /
קבלה
 xפניית לקוח לתאום תור
ללקוח
 מענה טלפוני ייצוגי הכולל הצגת שם המותג ,שם מרכזהשירות ושם מתאם השירות
 המענה הטלפוני ייתבצע תוך מקסימום  3צלצולים* במקרים דחופים )שירותי דרך/חילוץ( הפנייה תועבר
ליועץ שירות
 xפניה יזומה ללקוח לתאום תור
 שיחה טלפונית בהתאם לתסריט שיחה יזומה במקרה של זיהוי בעיה המוגדרת כ"אירוע שירות"השיחה תועבר ליועץ שירות
פקיד
תיאום תור  xפניות דחופות  -פניות דחופות של לקוחות  -שירותי
חילוץ ,פניות בשל תקלה וכד ,יועברו מיידית לטיפול
קבלה/
ופתיחת
יועץ השירות.
יועץ
כרטיס
x
וידוא פרטי הלקוח והרכב )שם לקוח ,טלפון ,פרטי
שירות
עבודה
רכב ,ק"מ וכד (,ועדכון הפרטים במערכת המידע במידת
)אירועים
הצורך
חריגים(
 xבירור צרכי הלקוח הקשורים לכניסה הנוכחית
 xפקיד קבלה/יועץ השירות יפתח כרטיס עבודה )בסטטוס
תאום תור( לצורך הכנת יועץ השירות לקראת קליטת
הלקוח )כרטיסים בסטטוס תאום תור יופקו בתחילת כל
יום עבודה לכלל הלקוחות המוזמנים לאותו יום(
 xתאום התור יתבצע במערכת זימון תורים ,במועד אשר
נוח ללקוח
 xתאום התור ייעשה בהתאם ליכולת קליטת הלקוחות
במרכז השירות
 xעדיפות בתור תינתן לעבודות חוזרות
 xבמהלך השיחה יצפה יועץ השירות/פקיד הקבלה
בהיסטוריית השיחות ובהיסטוריית הרכב של הלקוח.
 xבמהלך השיחה פקיד קבלה/יועץ השירות יבצע בירור
צרכים נוספים של הלקוח
 xיש להציע ללקוח שירותי שינוע/הסעה
 xיש לבצע בצורה יזומה תאום ציפיות עם הלקוח )שעת
סיום משוערת ,האם הלקוח ממתין או יזדקק לשירותי
שינוע וכד.(,
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מידע זורם
 xתסריט "מענה
טלפוני"
 xתסריט
"שיחה
יזומה"

x

x

כרטיס עבודה
)בסטטוס
תאום תור(
מערכת
זימון תורים
הכוללת
הקצאת
משאבים
פנימיים
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שלב

בעל
תפקיד

שם
פעולה

דגשים
x

x

שלב  - 1תאום תור )המשך(
מהדורה 01/11.06

פקיד
קבלה/
יועץ
שירות
)אירועים
חריגים(

מידע זורם

פקיד קבלה/יועץ השירות יתעד בכרטיס העבודה את
תיאור הבעיה ובקשות מיוחדות של הלקוח
במידה והלקוח מבקש הצעת מחיר:
 טיפולים  -יימסר על ידי יועץ שירות/פקיד קבלה תיקונים  -יימסר על ידי יועץ השירות )במידת הצורךיש להעביר את השיחה(

תיאום תור  xיועץ השירות יפנה את הבקשה להצעת מחיר לגורמים
השונים וירכז תשובה מסודרת מול הלקוח
ופתיחת
 xהצעת המחיר תימסר בטלפון ,באמצעות פקס ,SMS ,אי
כרטיס
מייל או כל אמצעי אחר הנוח ללקוח
עבודה -
 xפקיד קבלה/יועץ השירות יבדוק זמינות חלפים נדרשים
המשך
לצורך מתן השירות לרכב וזמינות משטחי עבודה
 xבמידה וקיים חוסר בחלפים יש לתאם מועד אחר
לביצוע השירות לרכב על מנת למנוע כניסה מיותרת של
הלקוח
 xבסיום השיחה יש לחזור על עיקרי הנושאים אשר סוכמו
עם הלקוח
 xיש לעדכן יומן נציג שירות במידה ונדרשים שירותי
שינוע
* במידה ושיחה מועברת מפקיד הקבלה ליועץ השירות,
יועץ השירות יענה לשיחה תוך מקסימום  3צלצולים
* במידה והלקוח מעוניין לשוחח עם יועץ השירות ויועץ
השירות אינו יכול לענות לשיחה )פניות לא דחופות
בלבד( ,יועץ השירות יחזור ללקוח תוך  30דקות מרגע
קבלת ההודעה על הפניה
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שלב

בעל
תפקיד
יועץ
שירות

שם
פעולה
הכנה
לקראת
קליטת
לקוח

דגשים
x

x

x

שלב  - 2הכנה

x

x

x
x

x

x

x
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מידע זורם

יועץ/פקיד קבלה יצור קשר עם הלקוח יום לפני מועד
התור לצורך תזכורת/וידוא הגעה של הלקוח
בתחילת כל יום עבודה יעביר פקיד קבלה רשימת
מוזמנים של יום העבודה הנוכחי ליועץ השירות )כרטיסי
עבודה בסטטוס תאום תור(
יועץ השירות יעבור על היסטוריית הרכב ועל הדגשים
לטיפול הנוכחי )כפי שנמסרו במעמד תאום התור( על
מנת:
 לוודא שאין מדובר בכניסה חוזרת במידה וסיבת הכניסה הינה תיקון יבדוק יועץהשירות אם מועד הטיפול השוטף מתקרב )עד טווח
של  3שבועות( במטרה להציע ללקוח לבצע את
הטיפול בכניסה הנוכחית
 חישוב זמן עבודה ובחינת :זמינות חלפים במחסן,זמינות משטחי עבודה וטכנאים
במידה וזוהתה תקלה חוזרת יש לסמן "תקלה חוזרת"
בטופס "כרטיס עבודה"
יועץ השירות יבדוק שאין חריגה מהמדדים :תיקונים
חוזרים ,כניסות מרובות בין טיפולים ,כניסות במרווחי
זמן סמוכים
יועץ השירות יזהה עבודות במסגרת אחריות יצרן
יועץ השירות יעדכן את מחסן החלפים לגבי חלפים
הנדרשים
במידה ויועץ השירות מזהה חריגה צפויה מלוחות
הזמנים כפי שנמסרו ללקוח במעמד תאום התור ,יש
ליצור קשר עם הלקוח ולידע אותו לגבי השינוי בהקדם
האפשרי ובנוסף לעדכן את כרטיס העבודה
יש להימנע משינויים בתור או בזמן העבודה המקוריים
שנמסרו ללקוח ,במידת האפשר
יש לארגן שירותי שינוע/רכב חלופי בהתאם לסיכום
המוקדם עם הלקוח

x
x

x

x

x

כרטיס עבודה
זמינות
חלפים
זמינות
משטחי
עבודה
רשימת
מוזמנים
יומית
דוח מדדים
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שלב

בעל
תפקיד
נציג
שירות

שם
פעולה
איסוף רכב
מלקוח

שומר
)בכניסה
למרכז
השירות(

קליטה
ראשונית
והכוונה

פקיד
קבלה

קליטה
מינהלתית
והכוונה
ליועץ
שרות

דגשים
x

x

x

x

x

שלב  - 3קבלת לקוח

x

x

x

x

x

x
x

x

מהדורה 01/11.06

x

x

מידע זורם

בתחילת יום עבודה יפיק פקיד קבלה רשימת לקוחות
שינוע יומית וכרטיסי עבודה ללקוחות אלו ויעביר אותם
לנציגי השירות
נציג השירות יתעדכן בתחילת היום ובאופן שוטף
במהלך היום על יציאות לאיסוף )אופציה  -יציאה
לאיסוף וקליטת לקוח בעזרת מסופון(
נציג השירות ייצא לאיסוף הרכב עם הטפסים" :הצעת
מחיר"" ,כרטיס עבודה"" ,בדיקה היקפית לפני קליטה"
החתמת הלקוח על הטפסים" :הצעת מחיר" ו"כרטיס
עבודה"
במעמד איסוף הרכב יבצע נציג השירות בדיקה היקפית
של הרכב ואיתור צרכים נוספים של הלקוח )כגון:
צמיגים ,מגבים ,תוספים וכד .(,הבדיקה ההיקפית של
הרכב תבוצע באמצעות צ,ק ליסט " -בדיקה היקפית
לפני קליטה"
נציג השירות ישאל את הלקוח אם הוא מעוניין בשמירת
החלפים התקולים עבורו
נציג השירות יכסה את מושבי הרכב בכיסויים מתאימים
טרם תחילת הנסיעה מהלקוח למרכז השירות
במידת הצורך יבצע נציג השירות נסיעת מבחן )עם או
ללא הלקוח(
נציג השירות ימלא טופס "דיווח תוצאות נהיגת מבחן"
וימסור אותו ליועץ השירות
בתחילת יום עבודה יפיק פקיד קבלה רשימת תמך
לחניות שמורות )ללקוחות אשר צריכים להגיע למרכז
השירות באותו היום( ויעביר את הרשימה לשומר מרכז
השירות
יציאה ללקוח וקבלת פנים ייצוגית
הפניית הלקוח לחניה מסומנת )אם הלקוח הזמין תור
מראש יש להפנות אותו לחניה שמורה ,תוך ציון העובדה
שהחניה שמורה עבורו(
העברת התראה על הגעת לקוח ליועץ שירות/מתאם
שירות )על פי מספר רכב/שם לקוח(
פקיד הקבלה יקבל התראה על הגעת לקוח משומר מרכז
השרות
פקיד הקבלה מהווה את נקודת המגע השניה )לאחר
השומר( בתהליך זרימת הלקוח

x

x

x

x

x

x

x

x

רשימות תמך
"לקוחות
לשינוע"
טופס
"כרטיס
עבודה"
טופס הצעת
מחיר
טופס דיווח
תוצאות
נהיגת מבחן
צ,ק ליסט-
"בדיקה
היקפית לפני
קליטה"

רשימת
תמך  -חניות
שמורות

התראה על
הגעת לקוח
כרטיס עבודה
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שלב

בעל
תפקיד

שם
פעולה

דגשים
x

x

x

x

יועץ
שירות

שלב  - 3קבלת לקוח
מהדורה 01/11.06

קליטת
לקוח

מידע זורם

התייחסות ראשונית ללקוח תוך ) (1דקה מרגע הכניסה
למרכז השירות
פקיד הקבלה יפתח כרטיס עבודה ,יאמת את פרטי
הלקוח ,מצב חשבון ואמצעי  /תנאי תשלום )הפקיד
אינו פותח מהות מקצועית אלא השלמת פרטים
אינפורמטיבים בלבד(
במידה והלקוח לא תיאם תור ויועץ השירות עסוק
יבצע ברור דרכים ראשוני לבדיקת אפשרות של קליטה
מהירה ללא מוערבות היועץ
פקיד הקבלה יפנה את הלקוח ליועץ שירות על-פי
סגמנט הלקוח ,או להמתנה עד שיתפנה

קליטת לקוח פרונטלית:
 xפקיד הקבלה יקבל התראה על הגעת לקוח משומר
מרכז השירות
 xיועץ השירות יברך את הלקוח ויציג את עצמו במידת
הצורך
 xכניסה לכרטיס עבודה במערכת המידע
 xיועץ השירות יברר את סיבת הגעתו של הלקוח .במידה
והלקוח תאם תור מראש וסיבת הגעתו ידועה יאמת
יועץ השירות את סיבת ההגעה ואת פרטי הלקוח והרכב
 xתיאום ציפיות  -יועץ השירות יעבור עם הלקוח על
פרטי התלונה )כפי שנרשמו בכרטיס העבודה בשלב
תיאום התור  -כרטיס עבודה בסטטוס "תאום תור"(
ויסביר ללקוח על העבודות הנדרשות לביצוע ,זמן
הביצוע ושעת מסירה ,עלות העבודות ואמצעי התשלום
במידה ומדובר בלקוח חדש שאין איתו הסדרי תשלום
)המידע יימסר ביוזמת יועץ השירות(
 xיועץ השירות ישאל את הלקוח אם הוא מעוניין
בשמירת החלפים התקולים עבורו
 xבקליטת לקוח חדש יש לתאם עם הלקוח כללי
התקשרות ) ,SMSטלפון ,דואר אלקטרוני וכד(,
 xתיעוד ב"כרטיס עבודה" של זמן הגעת הרכב וזמן סיום
שירות כפי שהובטח ללקוח
 xבמידה ונדרש איבחון מוקדם ,יש להסביר ללקוח את
שלבי האיבחון

x

x

x

x

x

התראה על
הגעת לקוח
צ,ק ליסט
בדיקה
היקפית לפני
קליטה
כרטיס
עבודה
מועד איסוף/
מסירה/
סיום טיפול
טופס "דיווח
תוצאות
נסיעת מבחן"
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שלב

בעל
תפקיד
יועץ
שירות

שם
פעולה
קליטת
לקוח
)המשך(

שלב  - 3קבלת לקוח )המשך(
מנהל
עבודה/
מאבחן/
יועץ
שירות

מהדורה 01/11.06

כיסויים
פנימיים
לרכב
ביצוע
איבחון
מוקדם

מידע זורם

דגשים
 xיועץ השירות ייצא עם הלקוח לרכב לצורך בדיקה
היקפית של הרכב ואיתור צרכים נוספים של הלקוח
)כגון :צמיגים ,מגבים וכד .(,הבדיקה ההיקפית של
הרכב תבוצע באמצעות צ,ק ליסט "בדיקה היקפית לפני
קליטה"
 xביצוע נסיעת מבחן .יועץ השירות יחליט אם הוא צריך
לבצע נהיגת מבחן בעצמו או גורם טכני יבצע את נהיגת
המבחן )על פי תאור התקלה(
 xבמידה ונהיגת המבחן אינה מתבצעת עם הלקוח יבצע
מנהל העבודה את נהיגת המבחן
 xלאחר הבדיקה ההיקפית של הרכב/נהיגת המבחן יחזור
יועץ השירות למשרד לצורך סיכום צרכי הלקוח
* לקוח אשר הזמין תור יקבל עדיפות
קליטת רכב אשר הגיע באמצעות שירותי שינוע:
 xקבלת טפסי קליטה מנציג השירות )"דיווח תוצאות
נסיעת מבחן" ,צ,ק ליסט ,בדיקה היקפית לפני קליטה,
כרטיס עבודה והצעת מחיר חתומה(
 xיצירת קשר עם הלקוח:
 אישור הגעת הרכב תיאום ציפיות  -מעבר עם הלקוח על פרטי התלונה)כפי שנרשמו בכרטיס העבודה בשלב תיאום התור(
ומתן הסבר ללקוח על העבודות הנדרשות לביצוע,
זמן הביצוע ,עלות העבודות ואמצעי התשלום
 הצעת טיפולים נוספים ,תוספים ואביזרים )במידהורלוונטי(
 xתיעוד זמן הגעת הרכב וזמן סיום שירות שהובטח
ללקוח בטופס "כרטיס עבודה"
 xכיסוי מושבי הרכב ושטיחוני הרגליים לפני הכנסת
הרכב למשטח העבודה )במידה והלקוח נמצא במרכז
השירות יש לשים כיסויי רכב בנוכחות הלקוח(
 xאיבחון מוקדם יעשה לפני הכנסת הרכב לעבודה
 xיש להציע ללקוח להיות נוכח בעת ביצוע האיבחון
 xיש לתעד את ממצאי האיבחון המוקדם על גבי כרטיס
העבודה ולהעביר הטופס ליועץ השירות
 xיועץ השירות יעדכן את הלקוח לגבי ממצאי האיבחון
המוקדם

x

כרטיס עבודה
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שלב

שלב  - 3קבלת לקוח )המשך(
שלב  - 4ביצוע שירות
מהדורה 01/11.06

בעל
תפקיד
יועץ
שירות

שם
פעולה
סיום
קליטת
לקוח

מנהל
עבודה

עדכון יועץ
שירות
במהלך
טיפול

יועץ
שירות

עדכון
לקוח
במהלך
טיפול

מידע זורם

דגשים
 xהוספת עבודות לכרטיס העבודה בהתאם לאיבחון
המוקדם
 xסיכום בפני הלקוח של העבודות הנדרשות לביצוע
ברכב ,זמן ביצוע העבודות ועלות ביצוע העבודות
 xהחתמת לקוח על כרטיס העבודה" והצעת המחיר
 xמסירת עותק "הצעת מחיר" ללקוח
 xבמידת הצורך ,מסירת רכב חלופי ללקוח ומתן הסבר
לגבי תפעול הרכב החלופי
 xבמידת הצורך ,תיאום שירותי הסעה ללקוח
 xהעברת כרטיס העבודה למנהל העבודה תוך כדי הדגשת
שעת סיום הטיפול שנמסר ללקוח )בכתב על כרטיס
העבודה(
 xמעקב אחר סטטוס התקדמות השירות לרכב ועדכון
יועץ השירות לגבי עיכובים )יועץ השירות יעדכן את
הלקוח(
 xמנהל העבודה יעדכן את יועץ השירות לגבי עבודות
שלא בוצעו/נדחו
 xבמידה ונתגלו תקלות נוספות ברכב במהלך העבודה
ייצור יועץ השירות קשר עם הלקוח ,יבקש אישור
לביצוע התיקונים הנוספים ויעדכן את הלקוח לגבי
מחירם
 xיועץ השירות יעדכן את הלקוח במידה וישנם עיכובים
בשעת הסיום וכן יתאם שעת מסירה חדשה
 xרישום "עבודות נוספות" בטופס "כרטיס עבודה"
ממוחשב
 xהעברת אישור לביצוע "עבודות נוספות" למנהל העבודה
* וידוא מסירה בזמן ללקוח :לאחר ש  2/3 -מזמן השירות
כפי שנמסר ללקוח עבר ,יוודא יועץ השירות עם מנהל
העבודה עמידה בלוחות זמנים וכן יעדכן שעת סיום
במערכת המידע )במידת הצורך(

x

x

x

x

x
x

הצעת מחיר
מודפסת
כרטיס עבודה
מודפס
שעת סיום

בקשת ביצוע
"עבודה
נוספת"

כרטיס עבודה
תסריט שיחה
"קשר עם
לקוח" )רכב
במשטח
עבודה(
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שלב

בעל
תפקיד
מנהל
עבודה

שם
פעולה
סיום
טיפול

יועץ
שירות

הכנת רכב
למסירה

יועץ
שירות

סיום
טיפול

דגשים
x
x
x

x
x

x
x
x

x

שלב  - 5הכנה למסירה

x

x

x
x

x

x

x

x

x

מהדורה 01/11.06

מידע זורם

וידוא ביצוע כלל העבודות ברכב על פי כרטיס העבודה
בקרת איכות מקצועית בסיום העבודה
וידוא רישום וביצוע מלא של הטיפול על ידי המטפלים
ברכב וחתימה של מבצע הטיפול ליד כל סעיף בטופס
"כרטיס עבודה"
חתימה על כרטיס העבודה
חתימה על תג בדיקת איכות )תג חתום על ידי מנהל
העבודה ויועץ השירות ומאשר כי הרכב נבדק בסיום
התיקון(
העברת כרטיס עבודה בדוק וחתום ליועץ השירות
העברת הרכב לנציג השירות להכנת מסירה
הכנת הרכב למסירה לפני הגעת הלקוח :שטיפה ,החזרת
רדיו/שעון למצב המקורי וכד,
ניקוי חיצוני של הרכב )ניקיון פנימי יבוצע באישור
הלקוח בלבד(
הסעת הרכב לחניה מסומנת המיועדת למסירת רכבים
ללקוח
וידוא רישום וביצוע מלא של הטיפול על ידי המטפלים
ברכב ועל ידי מנהל העבודה:
 וידוא חתימה של מבצע הטיפול ליד כל סעיף בטופס"כרטיס עבודה"
 וידוא כי העבודות שבוצעו ברכב תואמות אתהעבודות אשר מופיעות ב"כרטיס עבודה" )וידוא
ביצוע כל דרישות הלקוח(
במידת הצורך ביצוע נסיעת מבחן
אם בוצעו עבודות חשמל יש לוודא שהרדיו/שעון
מכוונים בהתאם למצב המקורי שלהם
וידוא הימצאות חלפים שהוחלפו ברכב בתוך קופסא
או שקית ,זמינים ונגישים לצורך הצגתם ללקוח במידת
הצורך )בהתאם לסיכום מוקדם עם הלקוח(
וידוא ניקיון הרכב )ניקיון פנימי יבוצע באישור הלקוח
בלבד(
חתימה שנייה על תג "בדיקת איכות" ותלייתו בתוך
הרכב
בדיקת רישום מלא של הנחות/עבודות במסגרת
אחריות/תיקונים חוזרים בכרטיס העבודה
העברת טופס "כרטיס עבודה" בדוק למתאם שירות

x
x

x

x

x

כרטיס עבודה
תג "בדיקת
איכות"

פרטי טיפול
שבוצע
בהתאם
ל"כרטיס
עבודה"
תג "בדיקת
איכות"
טופס
"כרטיס
עבודה"
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שלב
שלב  - 5הכנה
למסירה )המשך(

בעל
תפקיד
פקיד
קבלה

שם
פעולה
סגירת
כרטיס
עבודה
והנפקת
פרפורמה

יועץ
שירות

שיווק
פרפורמה

דגשים
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

שלב  - 6מסירת הרכב

x

x

x

x

x

x

x

x

x

מהדורה 01/11.06

מידע זורם

קבלת טופס "כרטיס עבודה" מיועץ שירות
עדכון פרטי כרטיס הרכב )במידת הצורך( ופרטי הטיפול
במערכת המידע על פי "כרטיס עבודה"
הנפקת פרפורמה
העברת פרפורמה מודפסת ליועץ שירות
מסירת הרכב הינה קבלת פנים שנייה ללקוח והצעד
הראשון לקראת הביקור הבא של הלקוח
הלקוח לא יחכה יותר מ  5 -דקות לפני קבלתו על
ידי יועץ השירות בשלב מסירת הרכב )במידה ושעת
המסירה תואמה מראש(
יועץ השירות יקבל פרפורמה ממתאם השירות
יועץ השירות יכין את השיחה עם הלקוח
יועץ השירות יסביר את הטיפול ללקוח
במידת הצורך ,יש להסביר ללקוח את הסיבה לעיכוב
סיום העבודה ברכב/לקבוע תור חוזר להמשך ביצוע
העבודה ברכב
במידה ובוצעו עבודות נוספות אשר תואמו טלפונית עם
הלקוח :החתמת הלקוח על העבודות הנוספות בטופס
"כרטיס עבודה"
במידה ובוצע שימוש בחלפים מקוריים יש להדגיש את
תקופת האחריות בפני הלקוח
יש להציג ללקוח את כל הבדיקות והעבודות שנעשו
ללא חיוב כגון :בדיקות ,חיזוקים ,כיוונים וכד,
הצגת החלפים שהוחלפו )בהתאם לסיכום המוקדם עם
הלקוח( והסברת הסיבה להחלפתם
יועץ השירות ייצא עם הלקוח לרכב ,יראה ללקוח
שהתקלה טופלה ,הרכב נקי ,המנוע נקי וכד,
יועץ השירות ידגיש בפני הלקוח את מחוייבותו ויציע
ללקוח את סיועו כל אימת שנדרש
עדכון הלקוח לגבי מועד הטיפול הבא ויידוע הלקוח
ש  Follow Up -ייעשה ב 48-שעות הקרובות לצורך
בדיקת שביעות רצונו מהתיקון
עידוד הלקוח להזמין תור לפני הגעתו למרכז השירות
בפעם הבאה תוך הדגשת היתרונות הגלומים בכך
יועץ השירות יבקש מהלקוח למלא טופס משוב לקוחות
ולהניחו בתיבת השירות
יועץ השירות ימסור מתנה ) (Give awayללקוח

x
x

x

x

x

כרטיס עבודה
פרפורמה

חשבונית
מודפסת
טופס
"כרטיס
עבודה"
טופס משוב
לקוחות
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שלב

בעל
תפקיד

שם
פעולה

שלב  - 6מסירת הרכב )המשך(

פקיד
קבלה

קבלת
תשלום

פקיד
קבלה/
יועץ
שירות
יועץ
שירות

הפניה
לחניה
מסומנת
ליווי
הלקוח
לרכב

נציג
שירות

החזרת
רכב ללקוח
)ללקוחות
בשירותי
שינוע(

יועץ
שירות

קשר עם
לקוח
Follow -

דגשים
 xיועץ השירות ילווה את הלקוח למתאם השירות לצורך
חיוב
* במידת הצורך :ביצוע בדיקה של הרכב החלופי )פגיעות
ברכב ,ק"מ ,מצב מיכל הדלק ,קבלת מפתחות הרכב וכד(,
 xהצגת והסברת החשבונית ללקוח בצורה מפורטת
וברורה תוך כדי שימוש בשפה פשוטה ,במידת הצורך
 xהגשת החשבונית ללקוח ,בתוך מעטפה )במידה ואינו
נוכח ,הסבר טלפוני ושליחת החשבונית על ידי נציג
השירות בשלב החזרת הרכב ללקוח(
 xחיוב לקוח )במידה ואינו נוכח ,רק לאחר אישור טלפוני(
 xמסירת מפתחות הרכב ללקוח
 xליווי לקוח לחניה מסומנת לאיסוף הרכב ,במידת הצורך

x

x
x
x
x

x
x

מקצועי

שלב Follow up - 7

מהדורה 01/11.06

x

x

Up

מקצועי

מידע זורם

x

יועץ השירות ילווה את הלקוח לרכב תוך פרידה
מהלקוח )אמירת תודה ללקוח על שבחר במרכז השירות
הדגשת המחויבות של מרכז השירות לכל בעיה ,לחיצת
יד וכד(,
הסרת כיסוי הרכב בפני הלקוח
מסירת חשבונית ללקוח עם מסירת הרכב
הסברת הטיפול ברכב במקרה הצורך
הצגת החלפים שהוחלפו )בהתאם לסיכום מוקדם עם
הלקוח(
מסירת מתנה ללקוח
קבלת רכב חלופי מהלקוח ובדיקת הרכב החלופי
)פגיעות ברכב ,ק"מ ,מצב מיכל הדלק ,קבלת מפתחות
הרכב וכד(,
בכל יום ,יועץ השירות יפיק רשימת תמך  -לקוחות
אשר ביצעו תיקון במרכז השירות לפני שני ימי עבודה
ביצוע שיחת  Follow Upתתבצע לגבי רכבים שביצעו
תיקונים בלבד
במידה ובמהלך שיחת ה Follow Up -הביע הלקוח
חוסר שביעות רצון תטופל הבעיה במהירות האפשרית
)ראה פרק אירועי שירות(

x

x
x

x
x

חשבונית
מפורטת,
מסודרת
וברורה

חשבונית
תג בקרת
איכות ברכב

רשימת תמך
תסריט שיחת
"Follow Up
מקצועי"
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 .5.1.3סטנדרטים  -סגמנט פרטיות
סטנדרט

פירוט

מדד

התייחסות
ראשונית ללקוח

מתאם השירות יתייחס ללקוח )יצירת קשר עין ,הכוונה
לחדר המתנה וכד (,במידה ויועץ השירות עסוק ואינו יכול
לקלוט את הלקוח
כאשר ישנו אירוע שירות או אירוע עזרה ראשונה ,יש
להעביר את הפניה ליועץ שירות תוך פרק זמן מוגדר
במידה ולקוח פונה למרכז השירות והובטח ללקוח שיחזרו
אליו ,יש לחזור ללקוח תוך פרק זמן מוגדר
 xיועץ/פקיד קבלה ייצור קשר עם הלקוח לפני מועד התור
לצורך מתן תזכורת ללקוח
 xפרטי התיקון/טיפול שבוצע ברכב
 xתיקונים חוזרים חייבים להיות מודגשים בצורה בולטת
 xתיעוד ק"מ בכניסה למרכז השירות
 xתיעוד זמן סיום טיפול כפי שנמסר ללקוח
 xתיעוד זמן עבודה שבוצעה ליד כל סעיף בכרטיס העבודה
 xתיעוד זמן הודעה על עיכוב במסירה
 xתיעוד אישורים טלפוניים :שם המתקשר ,שעת
התקשרות ושם הגורם המאשר
 xחתימת הלקוח חייבת להופיע על כל כרטיס עבודה ,גם
ליד עבודות נוספות שבוצעו ברכב באישור הלקוח
 xבמקרה של שינוע חייבים להופיע הפרטים:
 כתובת לאיסוף/החזרת הרכב טלפון של הלקוח או נציג המקבל ומוסר את הרכב זמן איסוף/החזרה זמן הגעת הרכב למרכז השירותהודעה על עיכוב צריכה להתבצע זמן סביר לפני מועד
המסירה המקורי שנקבע לרכב

עד דקה מרגע כניסת הלקוח

העברת הודעה
ליועץ שירות
חזרה ללקוח
תזכורת על מועד
תור
רישום כרטיס
עבודה

עד  5דקות מרגע קבלת הפניה
של הלקוח
עד  30דקות מרגע קבלת
הפניה של הלקוח
יום לפני מועד התור
100%

לפחות  2שעות לפני מועד
הודעה על עיכוב
המסירה המקורי שנקבע לרכב
במסירה
או לאחר שעבר  2/3מזמן
ממועד סיום השירות שהובטח
לפנות ללקוח לקבלת אישור על עבודות נוספות ,בתוך פרק עד  30דקות מרגע קבלת
פניה ללקוח
הבקשה לאישור עבודות
זמן מוגדר מרגע קבלת הבקשה לעבודות נוספות
לעדכונים
נוספות
 xבתוך יום מסיום הטיפול,
ביצוע שיחת מעקב יש לבצע שיחת מעקב לאחר סיום תיקון על מנת לוודא
ולא יאוחר מ 48-שעות
את שביעות רצון הלקוח מאיכות התיקון
)Follow Up
 xביצוע שיחת Follow Up
מקצועי(
ל 100%-מהכניסות
מהדורה 01/11.06
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 5.2תהליך זרימת לקוח  -סגמנט מוניות ,מסחריות ,משאיות ואוטובוסים
 .5.2.1תרשים תהליך  -סגמנט מוניות ,מסחריות ,משאיות ואוטובוסים
שלב

מנהל צוות

יועץ שירות

פקיד קבלה

שומר

התחלה
שלב 1
תיאום
תור

פניה דחופה

פנייה מלקוח/ללקוח

תיאום תור/שירותי חילוץ
ופתיחת כרטיס עבודה

תיאום תור ופתיחת
כרטיס עבודה

הכנה לקראת
קליטת לקוח

שלב 2
הכנה

קליטה מינהלתית
והכוונה ליועץ שירות

קליטה ראשונית
והכוונה

קליטת לקוח

שלב 3
קבלת
לקוח

כיסויים פנימיים ברכב

ביצוע איבחון מוקדם

סיום קליטת לקוח

שלב 4
ביצוע
שירות

עדכון יועץ
שירות
במהלך
טיפול
1

מהדורה 01/11.06
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שלב

מנהל צוות

יועץ שירות

פקיד קבלה

שומר

1
סיום
טיפול
שלב 5
הכנה
למסירה

סיום
טיפול

הכנת
רכב
למסירה

האם הנהג
הוא בעל הרכב?

לא

שלב 6
מסירת רכב

סגירת כרטיס עבודה
והנפקת פרפורמה )במקרים
בהם הנהג הוא בעל הרכב(

כן
שיווק
פרפורמה
לבעל
הרכב

שיווק
פרפורמה
למנהל צי
הרכב

קבלת תשלום

שלב 7
ביצוע

Follow Up

קשר עם לקוח Follow
 Upמקצועי

מקצועי

סוף

מקרא:

תהליכים בממשק לקוח
תהליכים שאינם בממשק לקוח

מהדורה 01/11.06
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 .5.2.2תאור תהליך  -סגמנט מוניות ,מסחריות ,משאיות ואוטובוסים
שלב

שלב  - 1תאום תור
מהדורה 01/11.06

בעל
תפקיד
פקיד
קבלה

פקיד
קבלה,
יועץ
שירות
)אירועים
חריגים(

שם
פעולה
פניה
מלקוח /
ללקוח

דגשים

פניה לתאום תור יכולה להתבצע ביוזמת הלקוח או
ביוזמת מרכז השירות:
 xפניית לקוח לתאום תור
 מענה טלפוני ייצוגי הכולל הצגת שם המותג ,שםמרכז השירות ושם מתאם השירות
 המענה הטלפוני ייתבצע תוך מקסימום  3צלצולים* במקרים דחופים )שירותי דרך/חילוץ( הפנייה תועבר
למנהל עבודה
 xפניה יזומה ללקוח לתאום תור
 שיחה טלפונית בהתאם לתסריט שיחה יזומה במקרה של זיהוי בעיה המוגדרת כ"אירוע שירות"השיחה תועבר ליועץ השירות
תיאום תור  xפניות דחופות  -פניות דחופות של לקוחות ,שירותי חילוץ
ופתיחת
פניות גרר וכד ,יועברו מיידית לטיפול יועץ השירות
כרטיס
 xוידוא פרטי הלקוח והרכב )שם לקוח ,טלפון ,פרטי רכב,
עבודה
ק"מ וכד (,ועדכון הפרטים במערכת המידע במידת הצורך
 xבירור צרכי הלקוח הקשורים לכניסה הנוכחית
 xפקיד הקבלה יפתח כרטיס עבודה )בסטטוס תאום
תור( לצורך הכנת יועץ השירות לקראת קליטת הלקוח
)כרטיסים בסטטוס תאום תור יופקו בתחילת כל יום
עבודה לכלל הלקוחות המוזמנים לאותו יום(
 xתאום התור יתבצע במערכת זימון תורים ,במועד אשר
נוח ללקוח
 xתאום התור ייעשה בהתאם ליכולת קליטת הלקוחות
במרכז השירות
 xעדיפות בתור תינתן לעבודות חוזרות
 xבמהלך השיחה יצפה יועץ השירות/פקיד הקבלה
בהסטוריית השיחות ובהסטוריית הרכב של הלקוח
 xפקיד הקבלה יתעד בכרטיס העבודה את תיאור הבעיה
ובקשות מיוחדות של הלקוח
 xבמהלך השיחה מתאם השירות יבצע בירור צרכים
נוספים של הלקוח
 xיש לבצע בצורה יזומה תאום ציפיות עם הלקוח )שעת
סיום ,מחיר ,לקוח ממתין וכד(,

מידע זורם
x

x

x

x

תסריט
"מענה
טלפוני"
תסריט
"שיחה
יזומה"

כרטיס עבודה
)בסטטוס
תאום תור(
מערכת
זימון תורים
הכוללת
הקצאת
משאבים
פנימיים
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שלב

שלב  - 1תיאום תור )המשך(
מהדורה 01/11.06

בעל
תפקיד

שם
פעולה

דגשים

מידע זורם

 xבמידה והלקוח מבקש הצעת מחיר:
 טיפולים  -יימסר על ידי פקיד הקבלה תיקונים  -יימסר על ידי יועץ השירות )במידת הצורךיש להעביר את השיחה(
 xיועץ השירות יפנה את הבקשה להצעת מחיר לגורמים
השונים וירכז תשובה מסודרת מול הלקוח
 xהצעת המחיר תימסר בטלפון ,באמצעות פקס,SMS ,
אי מייל או כל אמצעי אחר הנוח ללקוח
 xפקיד הקבלה יבדוק זמינות חלפים נדרשים לצורך מתן
השירות לרכב וזמינות משטחי עבודה .במידת הצורך
יתייעץ פקיד הקבלה עם יועץ השירות
 xבמידה וקיים חוסר בחלפים יש לתאם מועד אחר
לביצוע השירות לרכב על מנת למנוע כניסה מיותרת של
הלקוח
 xבסיום השיחה יש לחזור על עיקרי הנושאים אשר
סוכמו עם הלקוח
 xבמידה ושיחה מועברת מפקיד הקבלה ליועץ השירות,
יועץ השירות יענה לשיחה תוך מקסימום  3צלצולים
* במידה והלקוח מעוניין לשוחח עם יועץ השירות ויועץ
השירות אינו יכול לענות לשיחה )פניות לא דחופות
בלבד( ,יועץ השירות יחזור ללקוח תוך  30דקות מרגע
קבלת ההודעה על הפניה
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שלב

בעל
תפקיד
יועץ
השירות

שם
פעולה
הכנת
לקראת
קליטת
לקוח

שומר
)בכניסה
למרכז
השירות(
פקיד
קבלה

קליטה
ראשונית
והכוונה

דגשים
x

x

x

שלב  - 2הכנה

x

x

x
x

x

x

שלב  - 3קבלת לקוח
מהדורה 01/11.06

קליטה
מינהלתית
והכוונה
ליועץ
שירות

x
x
x

x

x

פקיד הקבלה יצור קשר עם הלקוח יום לפני מועד התור
לצורך תזכורת/וידוא הגעה של הלקוח
בתחילת כל יום עבודה יעביר פקיד הקבלה רשימת
מוזמנים של יום העבודה הנוכחי ליועץ השירות
)כרטיסי עבודה בסטטוס תאום תור(
יועץ השירות יעבור על היסטוריית הרכב ועל הדגשים
לטיפול הנוכחי )כפי שנמסרו במעמד תאום התור( על
מנת:
 לוודא שאין מדובר בכניסה חוזרת במידה וסיבת הכניסה הינה תיקון יבדוק יועץהשירות אם מועד הטיפול השוטף מתקרב )עד טווח
של  3שבועות( במטרה להציע ללקוח לבצע את
הטיפול בכניסה הנוכחית
 חישוב זמן עבודה ובחינת :זמינות חלפים במחסן,זמינות משטחי עבודה וטכנאים
במידה וזוהתה תקלה חוזרת יש לסמן "תקלה חוזרת"
בטופס "כרטיס עבודה"
יועץ השירות יבדוק שאין חריגה מהמדדים :תיקונים
חוזרים ,כניסות מרובות בין טיפולים ,כניסות במרווחי
זמן סמוכים
יועץ השירות יזהה עבודות במסגרת אחריות יצרן
יועץ השירות יעדכן את מחסן החלפים לגבי חלפים
הנדרשים
במידה ויועץ השירות מזהה חריגה צפויה מלוחות
הזמנים כפי שנמסרו ללקוח במעמד תאום התור ,יש
ליצור קשר עם הלקוח ולידע אותו לגבי השינוי בהקדם
האפשרי ובנוסף לעדכן את כרטיס העבודה
יש להימנע משינויים בתור או בזמן העבודה המקוריים
שנמסרו ללקוח ,במידת האפשר
יציאה ללקוח וקבלת פנים ייצוגית
הפניית הלקוח לחניה
העברת התראה על הגעת לקוח למתאם שירות )על פי
מספר רכב/שם לקוח(
פקיד הקבלה יקבל התראה על הגעת לקוח משומר
מרכז השירות
פקיד הקבלה מהווה את נקודת המגע השניה )לאחר
השומר( בתהליך זרימת הלקוח

מידע זורם
x
x

x

x

x

x

x

כרטיס עבודה
זמינות
חלפים
זמינות
משטחי
עבודה
רשימת
מוזמנים
יומית
דוח מדדים

התראה על
הגעת לקוח
כרטיס עבודה
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שלב

בעל
תפקיד

שם
פעולה

דגשים
x

x

x

x

יועץ
השירות
שלב  - 3קבלת לקוח )המשך(
מהדורה 01/11.06

קליטת
לקוח

מידע זורם

התייחסות ראשונית ללקוח תוך ) (1דקה מרגע הכניסה
למרכז השירות
פקיד הקבלה יפתח כרטיס עבודה ,יאמת את פרטי
הלקוח ,מצב חשבון ואמצעי  /תנאי תשלום )הפקיד
אינו פותח מהות מקצועית אלא השלמת פרטים
אינפורמטיבים בלבד(
במידה והלקוח לא תיאם תור ויועץ השירות עסוק
יבצע ברור דרכים ראשוני לבדיקת אפשרות של קליטה
מהירה ללא מוערבות היועץ
פקיד הקבלה יפנה את הלקוח ליועץ שירות על-פי
סגמנט הלקוח ,או להמתנה עד שיתפנה

קליטת לקוח פרונטלית:
 xיועץ השירות יקבל התראה על הגעת לקוח )מפקיד
קבלה/משומר בכניסה למרכז השירות(
 xיועץ השירות יברך את הלקוח ויציג את עצמו במידת
הצורך
 xכניסה לכרטיס עבודה במערכת המידע
 xיועץ השירות יברר את סיבת הגעתו של הלקוח .במידה
והלקוח תאם תור מראש וסיבת הגעתו ידועה יאמת
יועץ השירות את סיבת ההגעה ואת פרטי הלקוח והרכב
 xתיאום ציפיות  -יועץ השירות יעבור עם הלקוח על
פרטי התלונה )כפי שנרשמו בכרטיס העבודה בשלב
תיאום התור  -כרטיס עבודה בסטטוס "תאום תור"(
ויסביר ללקוח על העבודות הנדרשות לביצוע ,זמן
הביצוע ושעת מסירה ,עלות העבודות ואמצעי התשלום
)המידע יימסר ביוזמת יועץ השירות( במידה ומדובר
בלקוח חדש שאין איתו הסדרי תשלום
 xיועץ השירות ייצא עם הלקוח לרכב לצורך בדיקה
היקפית של הרכב ואיתור צרכים נוספים של הלקוח
)כגון :צמיגים ,מגבים וכד .(,הבדיקה ההיקפית של
הרכב תבוצע באמצעות צ,ק ליסט "בדיקה היקפית לפני
קליטה"
 xלקוח אשר הזמין תור יתקבל בעדיפות
 xלאחר הבדיקה ההיקפית של הרכב/נהיגת המבחן יחזור
יועץ השירות למשרד לצורך סיכום צרכי הלקוח
 xתיעוד ב"כרטיס עבודה" של זמן הגעת הרכב וזמן סיום
שירות כפי שהובטח ללקוח
 xבמידה ונדרש איבחון מוקדם ,יש להסביר ללקוח את
השלבים

x

x

x
x

התראה על
הגעת לקוח
צ,ק ליסט
בדיקה
היקפית לפני
קליטה
כרטיס עבודה
מועד
מסירה/
סיום טיפול
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שלב

בעל
תפקיד

שם
פעולה

שלב  - 3קבלת לקוח )המשך(

יועץ
השירות

כיסויים
פנימיים
לרכב
ביצוע
איבחון
מוקדם

פקיד
קבלה/
יועץ
שירות

סיום
קליטת
לקוח

מנהל
צוות/
מאבחן

מנהל צוות עדכון יועץ
שירות
במהלך
טיפול
שלב  - 4ביצוע שירות
מהדורה 01/11.06

יועץ
שירות

עדכון
לקוח
במהלך
טיפול

דגשים
 xיועץ השירות ישאל את הלקוח אם הוא מעוניין
בשמירת החלפים התקולים )לקוח פרטי בלבד(
 xביצוע נסיעת מבחן במידת הצורך
 xכיסוי מושבי הרכב ושטיחוני הרגליים לפני הכנסת
הרכב למשטח העבודה )במידה והלקוח נמצא במרכז
השירות יש לשים כיסויי רכב בנוכחות הלקוח(
 xאיבחון מוקדם יעשה לפני הכנסת הרכב לעבודה
 xיש להציע ללקוח להיות נוכח בעת ביצוע האיבחון
 xיש לתעד את ממצאי האיבחון המוקדם על גבי כרטיס
העבודה ולהעביר את הטופס למנהל עבודה
 xיועץ השירות יעדכן את הלקוח לגבי ממצאי האיבחון
המוקדם )בצי רכב את מנהל הצי(
 xהוספת עבודות לכרטיס העבודה בהתאם לאיבחון
המוקדם
 xסיכום בפני הלקוח של העבודות הנדרשות לביצוע
ברכב ,זמן ביצוע העבודות ועלות ביצוע העבודות
 xהחתמת לקוח על כרטיס העבודה" והצעת המחיר
 xמסירת עותק "הצעת מחיר" ללקוח
 xהעברת כרטיס העבודה למנהל העבודה תוך כדי הדגשת
שעת סיום הטיפול שנמסר )בכתב כל כרטיס העבודה(
 xמעקב אחר סטטוס התקדמות השירות לרכב ועדכון
יועץ השירות לגבי עיכובים )יועץ השירות יעדכן את
הלקוח(
 xמנהל העבודה יעדכן את יועץ השירות לגבי עבודות
שלא בוצעו/נדחו
 xבמידה ונתגלו תקלות נוספות ברכב במהלך העבודה
ייצור יועץ השירות קשר עם הלקוח ,יבקש אישור לביצוע
התיקונים הנוספים ויעדכן את הלקוח לגבי מחירם
 xיועץ השירות יעדכן את הלקוח/מנהל צי רכב/נהג הרכב
במידה וישנם עיכובים בשעת הסיום וכן יתאם שעת
מסירה חדשה
 xרישום "עבודות נוספות" בטופס "כרטיס עבודה"
ממוחשב
 xהעברת אישור לביצוע "עבודות נוספות" למנהל עבודה
* וידוא מסירה בזמן ללקוח :לאחר ש  2/3 -מזמן השירות
כפי שנמסר ללקוח עבר ,יוודא יועץ השירות עמידה
בלוחות זמנים וכן יעדכן שעת סיום במערכת המידע
)במידת הצורך(

מידע זורם

x

x

x

x

x

x
x

כרטיס עבודה

הצעת מחיר
מודפסת
כרטיס עבודה
מודפס
שעת סיום

בקשת ביצוע
"עבודה
נוספת"

כרטיס עבודה
תסריט שיחה
קשר עם
לקוח )רכב
במשטח
עבודה(
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שלב

שלב  - 5הכנה ומסירה
מהדורה 01/11.06

שם
בעל
פעולה
תפקיד
מנהל צוות סיום
טיפול
והכנה
למסירה

יועץ
השירות

סיום
טיפול

פקיד
קבלה

סגירת
כרטיס
עבודה
והנפקת
פרפורמה

דגשים
 xוידוא ביצוע כלל העבודות ברכב על פי כרטיס העבודה
 xבקרת איכות מקצועית בסיום העבודה
 xוידוא רישום וביצוע מלא של הטיפול על ידי המטפלים
ברכב וחתימה של מבצע הטיפול ליד כל סעיף בטופס
"כרטיס עבודה"
 xחתימה על כרטיס העבודה
 xהעברת טופס "כרטיס עבודה" בדוק ליועץ השירות
 xחתימה על תג בדיקת איכות )תג החתום על ידי מנהל
העבודה ומעיד על כך שהרכב עבר בדיקת איכות
מקצועית בסיום העבודה וכן כי כל דרישות הלקוח
בוצעו
 xהסעת הרכב לחניה מסומנת המיועדת למסירת רכבים
ללקוח
 xוידוא רישום וביצוע מלא של הטיפול על ידי המטפלים
ברכב ועל ידי מנהל העבודה:
 וידוא חתימה של מבצע הטיפול ליד כל סעיף בטופס"כרטיס עבודה"
 וידוא כי העבודות שבוצעו ברכב תואמות את העבודותאשר מופיעות ב"כרטיס העבודה" )וידוא ביצוע כל
דרישות הלקוח(
 xבמידת הצורך ביצוע נסיעת מבחן
 xאם בוצעו עבודות חשמל יש לוודא שהרדיו/שעון
מכוונים בהתאם למצב המקורי שלהם
 xוידוא הימצאות חלפים שהוחלפו ברכב בתוך קופסא
או שקית ,זמינים ונגישים לצורך הצגתם ללקוח במידת
הצורך )בהתאם לסיכום מוקדם עם הלקוח(
 xבדיקת רישום מלא של הנחות/עבודות במסגרת
אחריות/תיקונים חוזרים בכרטיס העבודה
 xחתימה שניה על תג בדיקת איכות ותלייתו בתוך הרכב
 xקבלת טופס "כרטיס עבודה" מיועץ השירות
 xעדכון פרטי כרטיס הרכב )במידת הצורך( ופרטי הטיפול
במערכת המידע על פי "כרטיס עבודה"
 xהנפקת פרפורמה
 xהעברת פרפורמה מודפסת ליועץ השירות

מידע זורם
x
x

x
x

כרטיס עבודה
תג "בדיקת
איכות"

כרטיס עבודה
פרפורמה
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שלב

שלב  - 6מסירת רכב
מהדורה 01/11.06

בעל
תפקיד
יועץ
השירות

שם
פעולה
שיווק
פרפורמה

דגשים
 xמסירת הרכב הינה קבלת פנים שנייה ללקוח והצעד
הראשון לקראת הביקור הבא של הלקוח
 xהלקוח לא יחכה יותר מ  5 -דקות לפני קבלתו על
ידי יועץ השירות בשלב מסירת הרכב )במידה ושעת
המסירה תואמה מראש והלקוח הגיע בשעה שתיאם(
 xיועץ השירות יקבל פרפורמה ממתאם השירות
 xיועץ השירות יסביר את הטיפול ללקוח
 xבמידת הצורך ,יש להסביר ללקוח את הסיבה לעיכוב
סיום העבודה ברכב/לקבוע תור חוזר להמשך ביצוע
העבודה ברכב
 xבמידה ובוצעו עבודות נוספות אשר תואמו טלפונית עם
הלקוח :החתמת הלקוח על העבודות הנוספות בטופס
"כרטיס עבודה"
 xבמידה ובוצע שימוש בחלפים מקוריים יש להדגיש את
תקופת האחריות בפני הלקוח
 xיש להציג ללקוח את הבדיקות והעבודות שבוצעו ללא
חיוב כגון :חיזוקים ,בדיקות ,וכיוונים וכד,
 xהצגת החלפים שהוחלפו )בהתאם לסיכום המוקדם עם
הלקוח( והסברת הסיבה להחלפתם
 xיועץ השירות ייצא עם הלקוח לרכב ,יראה ללקוח
שהתקלה טופלה ,הרכב נקי ,המנוע נקי וכד,
 xיועץ השירות ידגיש בפני הלקוח את מחויבותו ויציע
ללקוח את סיועו כל אימת שנדרש
 xעדכון הלקוח לגבי מועד הטיפול הבא ויידוע הלקוח
ש  Follow Up -ייעשה ב 48-השעות הקרובות לצורך
בדיקת שביעות רצונו מהתיקון
 xעידוד הלקוח להזמין תור לפני הגעתו למרכז השירות
תוך הדגשת היתרונות הגלומים בכך
 xיועץ השירות יבקש מהלקוח למלא טופס משוב לקוחות
ולהניחו בתיבת השירות
 xיועץ השירות ילווה את הלקוח לפקיד הקבלה לצורך
תשלום
* במידה והנהג אינו בעל הרכב שלב שיווק החשבונית
ייתבצע טלפונית מול קצין הרכב ,מנהל צי הרכב

מידע זורם
x

x

x

חשבונית
מודפסת
טופס
"כרטיס
עבודה"
טופס משוב
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שלב

שלב  - 6מסירת רכב
)המשך(

בעל
תפקיד
פקיד
קבלה

שם
פעולה
קבלת
תשלום

פקיד
קבלה

קשר עם
לקוח -

דגשים
x

x

x
x
x

Follow
Up
שלב Follow up - 7

מקצועי
ללקוח
פרטי
קשר עם
לקוח -
Follow
Up

מקצועי
ללקוח צי
רכב
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x

x

x

x

x

x

הצגת והסברת החשבונית ללקוח בצורה מפורטת וברורה
תוך כדי שימוש בשפה פשוטה
הגשת החשבונית ללקוח ,בתוך מעטפה )במידה ואינו
נוכח ,הסבר טלפוני ושליחת החשבונית על ידי נציג
השירות בשלב החזרת הרכב ללקוח(
חיוב לקוח )במידה ואינו נוכח ,רק לאחר אישור טלפוני(
מסירת מפתחות הרכב ללקוח
ליווי לקוח לחניה מסומנת לאיסוף הרכב ,במידת הצורך
בכל יום ,פקיד הקבלה יפיק רשימת תמך  -לקוחות אשר
ביצעו תיקון במרכז השירות לפני שני ימי עבודה
ביצוע שיחת  Follow Upתתבצע לגבי רכבים שביצעו
תיקונים בלבד
במידה ובמהלך שיחת ה Follow Up -הביע הלקוח
חוסר שביעות רצון תטופל הבעיה במהירות האפשרית
)ראה פרק אירועי שירות(
אחת לשבוע יפיק פקיד הקבלה רשימת תמך  -לקוחות
אשר נכנסו בשבוע החולף למרכז השירות.
ביצוע שיחת  Follow Upתתבצע לגבי רכבים שביצעו
תיקונים בלבד.
במידה ובמהלך שיחת ה Follow Up-הביע הלקוח חוסר
שביעות רצון תטופל הבעיה במהירות האפשרית )ראה
סעיף  - 5.3.3בפרק זה(.

מידע זורם
x

x
x

חשבונית
מפורטת,
מסודרת
וברורה

רשימת תמך
תסריט שיחת
"Follow Up
מקצועי"
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 .5.2.3סטנדרטים  -סגמנט מוניות ,מסחריות ,משאיות ואוטובוסים
סטנדרט
התייחסות
ראשונית ללקוח
חזרה ללקוח
תזכורת על מועד
תור

מדד

פירוט

עד דקה מרגע כניסת הלקוח

פקיד הקבלה יתייחס ללקוח )יצירת קשר עין ,הכוונה
לחדר המתנה וכד (,במידה ומנהל העבודה עסוק ואינו יכול
לקלוט את הלקוח
במידה ולקוח פונה למרכז השירות והובטח ללקוח שיחזרו עד  30דקות מרגע קבלת
הפניה של הלקוח
אליו ,יש לחזור ללקוח תוך פרק זמן מוגדר
x

מתאם שירות ייצור קשר עם הלקוח לפני מועד התור
לצורך מתן תזכורת ללקוח

יום לפני מועד התור
100%

 xפרטי התיקון/טיפול שבוצע ברכב
רישום כרטיס
עבודה
 xתיקונים חוזרים חייבים להיות מודגשים בצורה בולטת
 xתיעוד ק"מ בכניסה למרכז השירות
 xתיעוד זמן סיום טיפול כפי שנמסר ללקוח
 xתיעוד זמן עבודה שבוצעה ליד כל סעיף בכרטיס העבודה
 xתיעוד זמן הודעה על עיכוב במסירה
 xתיעוד אישורים טלפוניים :שם המתקשר ,שעת
התקשרות ושם הגורם המאשר
 xחתימת הלקוח חייבת להופיע על כל כרטיס עבודה ,גם
ליד עבודות נוספות שבוצעו ברכב באישור הלקוח
לפחות  2שעות לפני מועד
הודעה על עיכוב צריכה להתבצע זמן סביר לפני מועד
הודעה על עיכוב
המסירה המקורי שנקבע לרכב
המסירה המקורי שנקבע לרכב
במסירה
או לאחר שעבר  2/3מזמן
תחילת השירות
לפנות ללקוח לקבלת אישור על עבודות נוספות ,בתוך פרק עד  30דקות מרגע קבלת
פניה ללקוח
הבקשה לאישור עבודות
זמן מוגדר מרגע קבלת הבקשה לעבודות נוספות
לעדכונים
נוספות
 xבתוך יום מסיום הטיפול,
ביצוע שיחת מעקב יש לבצע שיחת מעקב לאחר סיום תיקון על מנת לוודא
ולא יאוחר מ 48-שעות
את שביעות רצון הלקוח מאיכות התיקון
)Follow Up
 xביצוע שיחת Follow Up
מקצועי(
לפחות ל 40%-מהתיקונים
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 5.3זיהוי לקוח סובל וטיפול בו  -אירועי שירות )כלל הסגמנטים(
 .5.3.1תרשים זרימה
איתור אירוע שירות:
יועץ שירות

יועץ שירות

מתאם שירות

יועץ שירות

לקוח מודיע על
תיקון חוזר

בשלב הגעת לקוח
למרכז שירות

באמצעות הפקת
דוחות תקופתיים

בשלב Follow Up

יועץ שירות
בחינת מקור הבעיה:
בעיית שירות

רכב עומד/ממתין
לחלפים

כניסות מרובות בין
טיפולים/כניסות
במרווחי זמן קצרים
וסמוכים

תיקון חוזר

יועץ שירות

פתרון/תיקון הבעיה

יועץ שירות

שיחה עם לקוח
יועץ שירות

סיום טיפול ,תיעוד
ודיווח לחטיבה
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כן

סיום חיובי?

לא -
איתות
נטישה

יועץ שירות

העברת טיפול למנהל
מרכז שירות/דיווח
לחטיבה

 -פרק יד :,תהליכים  -תהליך זרימת לקוח  -סגמנט מוניות מסחריות משאיות ואוטובוסים -

- 32 -

 .5.3.2פירוט תהליך טיפול בלקוח סובל  -אירועי שירות )כלל הסגמנטים(
כללי :בכל שלב בו נדרשת הפעלה של גורם בכיר יותר/חטיבה )אסקלציה( יש לפעול על-פי
נוהל אסקלציה )ראה נספח ב.(8 - ,
בעל
תפקיד
פקיד
קבלה/
יועץ
שירות
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שם
פעולה
איתור
אירוע
שירות

מידע זורם

דגשים
 xניתן לחלק את אירועי השירות לשני סוגים עיקריים:
 בעיה ברכב )תיקון חוזר ,כניסות במרווחי זמן סמוכים ,רכבעומד וכו(,
 אירועים שירותיים  -עיכובים במסירה ,זמן המתנה ארוך לקבלתשירות וכו,
 xניתן לזהות אירוע שירות במספר אופנים:
 פנייה יזומה של הלקוח  -טלפונית או פרונטלית )לדוגמא :תאוםתור לתיקון חוזר(
 בשלב הגעת הלקוח למרכז השירות  -זיהוי תיקון חוזר ,כניסהבחצי שנה ראשונה מאז הרכישה וכד,
 במהלך שיחת ה) Follow Up -לדוגמא :תקלה שלא תוקנהלשביעות רצון הלקוח(
 באמצעות הפקת דוחות תקופתיים מתאימים כגון :כניסותמרובות בין טיפולים ,תיקונים חוזרים ,רכב עומד וכד,
 העברת אירוע שירות ממרכז המכירה )לדוגמה :לקוח המתלונןבפני מרכז המכירה על תקלה ברכבו החדש(
 העברת אירוע שירות ממוקד השירות בחטיבה תחושה המתעוררת אצל יועץ השירות/פקיד קבלה xעדכון כרטיס לקוח העברה לסטטוס " -אירוע שירות"
 xהעברת הטיפול באירוע שירות מהר ככל הניתן ולא יאוחר מסיום
יום העבודה )בו זוהה האירוע( ליועץ השירות
 xתאום תור ללקוח )במידת הצורך( יתבצע בעדיפות גבוהה )גם על
חשבון לקוחות אחרים(
* במידה ומתאם השירות קיבל את תלונת הלקוח טלפונית ,יתחייב
מתאם השירות שיועץ השירות יחזור ללקוח בחצי שעה הקרובה
במקביל יפתח פקיד הקבלה אירוע שירות במערכת המידע

x
x

x

x

x

כרטיס לקוח
דוח "רכב
עומד/
רכב ממתין
לחלפים"
דוח "כניסות
מרובות בין
טיפולים"
דוח "תיקון
חוזר"
דוח "כניסות
במרווחי זמן
סמוכים"

 -פרק יד :,תהליכים  -זיהוי לקוח סובל וטיפול בו  -אירועי שירות -

- 33 -

בעל
תפקיד
יועץ
שירות

שם
פעולה
בחינת
מקור
הבעיה

פתרון /
תיקון
הבעיה
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מידע זורם

דגשים
 xלאחר איתור אירוע השירות יבחן יועץ השירות את מקור הבעיה.
שלב א - ,מעבר על הסטוריית לקוח:
 xמעבר על היסטוריית לקוח  -אירועי שירות הסטוריים ,דילוג על
טיפולים ,סטיה ממועדי הטיפול )כפי שהוגדרו על ידי היצרן(,
כניסות אחרונות
 xמעבר על היסטוריית שיחות עם הלקוח
שלב ב - ,בחינת מקור הבעיה )בהתאם לסוג האירוע(:
 xרכב עומד/ממתין לחלפים:
 בירור מול מחסן החלפים ומנהל העבודה את הסיבה לעיכוב;בירור מול מנהל מרכז השירות אם ישנה בעיה כספית ללקוח או
בעיה אחרת
 מנהל מרכז השירות/מנהל מחסן החלפים יעביר דיווח לחטיבהעל גבי טופס/דוח רכב עומד ,ויצין את הסיבה לעמידת/המתנת
הרכב )לדוגמא :חוסר בחלפים ,נוהל יצרן וכד(,
 xכניסות מרובות בין טיפולים/תיקון חוזר/כניסות במרווחי זמן
סמוכים/כניסה בחצי שנה ראשונה:
בחינה האם הבעיה בדגם ,ברכב ,בעיה מקצועית במרכז השירות
או בעיה אחרת
 xבעיית שירות:
תשאול הגורמים המעורבים באירוע ,ניתוח המקרה על פי
הסטוריית שיחות עם לקוח או הסטוריית רכב
אירוע מכני
 xיועץ השירות יעדכן את מנהל העבודה בסוג הבעיה ויציין כי
מדובר באירוע שירות )בנוסף לסטטוס אשר כתוב על כרטיס
העבודה(
 xיועץ השירות יתחקר את האירוע ביחד עם הגורמים הרלוונטים
)מנהל עבודה ,פקיד קבלה וכד(,

x
x

x

x

כרטיס לקוח
מסך
"התקשורת
עם לקוח"
דו"ח רכב
עומד/ממתין
לחלפים

"תחקיר
אירוע"
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בעל
תפקיד
יועץ
שירות
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שם
פעולה
שיחה עם
לקוח

מידע זורם

דגשים
 xיועץ השירות יתאר בפני הלקוח את שלבי הטיפול בבעיה ויפרט
את הסיבות לבעיה
 xיועץ השירות יתנצל בפני הלקוח
 xבמידת הצורך ייתן יועץ השירות הטבה ללקוח
 xבמקרה של רכב עומד/ממתין לחלפים יועץ השירות יעדכן את
הלקוח בלוח הזמנים ומועד סיום צפוי
 xיועץ שירות יבצע בדיקת איכות קפדנית באופן אישי בסוף הטיפול
 xבמידה ומדובר באירוע שירות שאותר על ידי וביוזמת מרכז
השירות )באמצעות הפקת דוחות מתאימים( ,תבוצע שיחה עם
הלקוח לצורך בדיקת שביעות רצון כללית .במידה והלקוח מגלה
חוסר שביעות רצון יוגדר המקרה כארוע שירות ויטופל בהתאם
אירוע שירות
 xיועץ השירות יביע אמפטיה כלפי התחושות אותן מביע הלקוח
)לדוגמא :אני מבין כי העובדה שהרכב לא ייצא היום מכעיסה
אותך מאוד(
 xיועץ השירות יציע ללקוח פתרון מתאים )לדוגמא :רכב חלופי(
 xיועץ השירות יתנצל בפני הלקוח על אי הנוחות אשר נגרמה לו

סיום
טיפול
ותיעוד

במקרים בהם השיחה הסתיימה באופן חיובי:
 xתיעוד פרטי האירוע במערכת המידע
 xהעברת סטטוס פנייה ל"טופל"
 - Follow Up xיועץ השירות ייצור קשר טלפוני עם הלקוח ויוודא
את שביעות רצונו מהטיפול והפתרון .שיחת הטלפון תתבצע עד 48
שעות מסיום הטיפול באירוע
 xיועץ שירות ידווח על האירוע למנהל מרכז השירות ולחטיבה

העברת
טיפול
למנהל
מרכז
שירות

במקרים בהם השיחה הסתיימה באופן שלילי:
 xתיעוד פרטי האירוע במערכת המידע
 xהעברת הטיפול למנהל מרכז השירות
 xדיווח לחטיבה על אירוע שירות )ראה פרק ממשק עם החטיבה(
 xהעברת סטטוס לקוח ל"איתות נטישה"
 - Follow Up xיועץ השירות ייצור קשר עם הגורם אליו הועבר
הטיפול בלקוח )מנהל מרכז שירות ,חטיבה וכו (,לצורך וידוא
טיפול בלקוח .וידוא טיפול ייתבצע עד  48שעות מסיום הטיפול
באירוע

x

x
x

x

x

x

x

x

x

מערכת
תאום
תורים )יומן
אלקטרוני(,
הכוללת
הקצאת
משאבים
פנימיים
כרטיס לקוח
תסריט שיחה
"אירועי
שירות"

מסך "תיעוד
התקשורת
עם לקוח" -
כרטיס לקוח
העברת דיווח
אירוע למנהל
מרכז שירות
ולחטיבה
תסריט שיחה
"אירועי
שירות"
מסך "תיעוד
תקשורת עם
לקוח"
דיווח למנהל
מרכז שירות
דיווח
לחטיבה
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 .5.3.3סטנדרטים לאירועי שירות )כלל הסגמנטים(
סטנדרט
הפקת דוחות
תקופתיים

פירוט
x

מדד

הפקת דוחות לצורך זיהוי ומעקב אחר לקוחות עם
אירועי שירות

x

x

x

x

העברת אירוע
שירות לטיפול יועץ
השירות
תיעוד אירועי
שירות
התקשרות עם
לקוח
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x

x

x

כל אירוע שירות יועבר לטיפול יועץ השירות

יש לתעד את אירועי השירות ואופן הטיפול בהם
במערכת המידע
תיעוד פרטי התקשרות עם לקוח:
 פרטי התקשרות עם לקוח -זמן התקשרות עם לקוח

x

x

דוח רכב עומד/ממתין
לחלפים  -פעם ביום,
בתחילת יום עבודה
דוח לקוח עם כניסות
מרובות בין טיפולים  -פעם
בשבוע
דוח לקוח עם כניסות
במרווחי זמן סמוכים  -פעם
בשבוע
דוח תיקונים חוזרים  -פעם
בשבוע
הדיווח יועבר תוך שעה מרגע
הזיהוי
כל אירוע שירות יתועד
במערכת המידע

לפחות 95%
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 5.4מיצוי פוטנציאל לקוח  -תהליכים יזומים )כלל הסגמנטים(
 .5.4.1מיצוי פוטנציאל לקוחות קיימים )טלפוני(
איתור לקוח

הכנה לשיחה

האם קיימים אירועי
שירות "חריגים"
בהיסטוריית לקוח?

כן

לא

העברת לקוח לטיפול יועץ
שירות

שיחה עם לקוח

זיהוי נטישת מותג  /החלפת רכב

דיווח לחטיבה
כן

מעוניין בשירות?

תיאום תור

לא

התמודדות עם התנגדות

סיום שיחה

תיעוד שיחה

מקרא:

תהליכים בממשק לקוח
תהליכים שאינם בממשק לקוח
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 .5.4.2פירוט שלבי התהליך
בעל
תפקיד
פקיד
קבלה

שם
פעולה
איתור
לקוח

מידע זורם

דגשים
הפקת דוחות
 xהפקת דוחות )ראה סטנדרט הפקת דוחות תמך(:
 "טיפול תקופתי" )צפי של הטיפול הבא על פי ממוצע זמן שלהלקוח בין טיפולים(
 "מבחן רישוי שנתי" "טיפול חורף/קיץ" )לרכבים אשר לא מתוכננים להיכנס למרכזהשירות בתקופות הנ"ל(
 "סיום הסכם אחזקה  /חבילת שירות" )ללקוחות עם רכבבבעלות פרטית  -לא ציי רכב ולא חברות(
 -לקוחות פוטנציאלים להחלפת רכב )סיום תקופת אחריות(

x

x

x

x

מעבר על היסטוריית לקוח
 xהיסטוריית שיחות עם לקוח :מוצרים ושירותים שהוצעו בעבר
ותגובת הלקוח להצעה
 xהיסטוריית טיפולים  -אירועי שירות ,טיפולים חוזרים ,דילוג על
טיפולים
 xמיפוי לקוחות לא רלוונטיים -
 לקוחות שאינם מעונינים שיפנו אליהם עם הצעות שירות לקוחות עם חובות כספיים למרכז השירות )העברה לטיפול מנהלמרכז השירות(
 במידה וישנם שני שירותים המתאימים ללקוח ומועדם סמוך,יש לבחור מועד שיחה המתאים להצעת שני השירותים יחדיו
)למניעת שתי שיחות במרווח זמן קצר בינהן(
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x

x

x

x

דוח ממוחשב
"טיפול
תקופתי"
דוח ממוחשב
"מבחן
רישוי"
דוח ממוחשב
"טיפול
הכנת הרכב
לחורף/קיץ"
דוח "סיום
הסכם
אחזקה/
חבילת
שירות"
מסך
"התקשרות
עם לקוח"
כרטיס לקוח
מסך
"התקשרות
עם לקוח"
כרטיס לקוח
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- 38 -

בעל
תפקיד
פקיד
קבלה

שם
פעולה
הכנה
לשיחה

שיחה עם
לקוח

דיווח
לחטיבה

מידע זורם

דגשים
הכנת השיחה
 xצפי התנגדויות לקוח
 xזיהוי לקוחות אשר יועברו לטיפול יועץ שירות:
 לקוחות שבכרטיס הלקוח מופיע לקוח סובל  -אירוע שירות לקוחות בסטטוס "לקוח נודד" לקוחות בסטטוס "לקוח נוטש"פתיחת שיחה
 xשיחה על פי תסריט שיחה עם לקוח
 xאימות פרטי לקוח
הצעת השירות
 xהצגת המוצר אותו מציעים ללקוח
 xהצגת התועלות מהשירות בהתאם לצורכי הלקוח
 xאיתור צרכים נוספים של הלקוח
 xהצעת שירותים/טיפולים נוספים ללקוח בהתאם לצרכים הנוספים
שזוהו
 xבמידה וזוהה "ליד מכירה" יש לפעול בהתאם לתהליך "העברת
"ליד מכירה" כפי שמפורט בפרק "ממשק עם החטיבה"
 xבמידה וזוהה לקוח אשר נטש את המותג/החליף רכב יש להעביר
דיווח לחטיבה ע"ג דוח לקוח נוטש

התמודדות הבנת הגורם להתנגדות הלקוח:
עם
 xתשאול הלקוח לגבי סיבת ההתנגדות )לדוגמא" :אפשר לשאול
התנגדות
מדוע אינך מעוניין בתיאום טיפול?"(
 xהתמודדות עם התנגדות על פי סיבת ההתנגדות
 xבמידה וזוהה לקוח נוטש/נודד יש להעביר דיווח למנהל מרכז
שירות או ליועץ השירות
תיאום תור

x
x
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תיאום תור במערכת זימון תורים
תאום שירותי שינוע במידת הצורך

x

x

x

x

x

x

תסריט שיחה
עם לקוח
סל מוצרים
ושירותים

דוח "לקוח
נוטש"
תסריט
"התמודדות
עם
התנגדויות"
דיווח על
לקוחות
נודדים
מערכת
תאום תורים
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בעל
תפקיד
פקיד
קבלה

שם
פעולה
סיום
שיחה

תיעוד
שיחה
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מידע זורם

דגשים
סיום שיחה
 xחזרה קצרה על ההחלטות שנקבעו בשיחה
 xבמידה והלקוח לא מעוניין בשירותים יש לסיים את השיחה בצורה
מנומסת
 xהשארת "דלת פתוחה" ללקוח )לדוגמא :נתקשר אליך ,נשמח
לראותך בעתיד וכד(,
תיעוד שיחה
 xתיעוד פרטי השיחה במערכת
 תיעוד הערות/בקשות מיוחדות של הלקוח במידה והלקוח מתלבט או מעוניין לדחות את השיחה ,יש לקבועמועד לשיחה חוזרת ולתעד זאת
 xהגדרה ותיעוד סטטוס לקוח וקביעת כיוון פעולה להמשך )לדוגמא:
תאריך יעד להתקשרות נוספת(

x

x

x

x
x

מסך
"התקשרות
עם לקוח"

מסך
"התקשרות
עם לקוח"
מערכת ניהול
משימות
ליד למכירות
ליד לחטיבה
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 .5.4.3גיוס לקוחות חדשים
תוכנית שיווק שנתית
מהות:

x

אחריות ביצועית:

x

דגשים:

x
x

x
x

x
x

ניתוח אירוע
והפקת לקחים:

x

x

x
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תוכנית פעולה שנתית המפרטת את מועדי ותכני פעיליות השיווק המתוכננות במרכז
השירות
מנהל מרכז השירות
תוכנית השיווק השנתית תבנה בשיתוף פעולה עם החטיבה ותועבר לאישורה המקצועי
תוכנית השיווק השנתית תכלול שלושה סוגי פעילות:
 פעילות שוטפת  -זיהוי הזדמנויות אזוריות .דוגמא :ייזום קשר עם סוכני ביטוח מקומיים,השתתפות  /חסות בארועים מקומיים ,שילוט מכוון למרכז השירות ,פרסום בעיתונות
מקומית וכד,
 פעילות מכירה  -ארועים שמטרתם הגדלת נפח הכניסות בטווח הקצר .דוגמא :מבצעים,דיוור וכו,
 ארועים קהילתיים  -ארועים שייעודם שילוב מרכז השירות בחיי הקהילה ,חיזוק המותגוטיפוח דור העתיד .דוגמא :חלוקת גלויות לשנה טובה ,ילדים מציירים מרצדס וכו,
תוכנית השיווק השנתית תכלול ,בין היתר ,הגדרת מטרות ותקציב
מרכז השירות לא ישקיע בפרסום ושיווק סכום נמוך מהתקציב המוסכם על פי תוכנית
השיווק השנתית
מרכז שירות יצא בקמפיינים פרסומיים ,בהתאם לתוכנית השיווק השנתית
אישור החטיבה את תוכנית השיווק השנתית ,אין בה כדי להטיל על כלמוביל כל חבות
מימונית או אחרת
לאחר כל הפעלת פעילות שיווקית יקיים מרכז השירות ישיבת הפקת לקחים עם כל הגורמים
הרלוונטיים לפעילות )גורמים מתכננים ,יועצי שירות ,נציג משרד פרסום וכו.(,
סיכום ישיבה זו יכלול התייחסות לנקודות הבאות:
 תוצאות כמותיות  -ניתוח כמות הכניסות למרכז השירות ביחס לתקופה קודמת אמצעי הפרסום  -בחינת אמצעי הפרסום והאפקטיביות שלהם ארגון  -קשיים לוגיסטיים בהקמה ובביצועסיכום הישיבה יופץ לכלל הגורמים הרלוונטיים

 -פרק יד :,תהליכים  -מיצוי פוטנציאל לקוח  -תהליכים יזומים -
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יצירת קשר עם לקוח חדש )העברת מקל מהחטיבה למרכז שירות(
מהות:

x

יצירת כתובת לפניות לקוח לאחר שלב מסירת הרכב

אחריות ביצועית:

x

יועץ שירות

דגשים:

x

x

x
x
x

x
x

x

x
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יועץ השירות יקבל את פרטי הלקוחות שבחרו במרכז השירות במעמד רכישת הרכב
מהחטיבה )שם ,טלפון ,דגם רכב וכד(,
תיעוד פרטי הלקוח שהתקבלו מהחטיבה לתיק מערכת המידע של מרכז השירות בסטטוס
"לקוח חדש"
יצירת קשר עם הלקוח עד שבוע מיום מסירת הרכב
הצגת מרכז השירות ,יועץ השירות ושירותי מרכז השירות
הזנת פרטי הלקוח במערכת ותישאול הרגלי הנסיעה )לצורך זימון הלקוח בעתיד לטיפול על
פי ממוצע זמן של הלקוח בין טיפולים(
בירור צרכים לגבי שירותים נוספים  -הכנה לטסט ,טיפולי חורף/קיץ וכד,
יועץ השירות יציע ללקוח להשתמש בתאום תור לפני הגעתו למרכז השירות תוך הדגשת
היתרונות הגלומים בכך
יועץ השירות יזמין את הלקוח לפגישת הכרות במרכז השירות )עם מנהל מרכז השירות/
יועץ השירות(
תיעוד השיחה במערכת )מסך התקשרות עם לקוח(

 -פרק יד :,תהליכים  -מיצוי פוטנציאל לקוח  -תהליכים יזומים -
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טיפוח שגרירי מרצדס
מהות:

x

אחריות ביצועית:

x

דגשים:

x

x
x
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שימוש מושכל בשגרירי מרצדס לצורך הגדלת מאגר הלקוחות והעלאת רמת הנאמנות
למותג
יועץ שירות
מובילי דעה ולקוחות אשר בהמלצתם נכנסו לקוחות חדשים למרכז השירות )חבר מביא
חבר(  -יוגדרו שגרירים
יועץ השירות יציין במערכת המידע כל לקוח אשר משמש כשגריר מרצדס
יועץ השירות יפעל לשימור וטיפוח שגרירי מרצדס על פי מדיניות מרכז השירות
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- 43 -

 .5.4.4סטנדרטים  -מיצוי פוטנציאל לקוח
סטנדרט

פירוט

הפקת דוחות תמך

x

העברת לידים

x

הפקת דוחות לצורך איתור לקוחות

מדד
x

x

x

x

x

x

תיעוד
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x

העברת ליד מכירות למרכז המכירה
העברת ליד לחטיבה  -לקוח נוטש/נודד
תיעוד שיחות עם לקוחות

x

x

דוח "טיפול תקופתי" -
הפקה פעם בשבוע לרכבים
שמועד הטיפול התקופתי
צפוי בשלושת השבועות
הקרובים
דוח "מבחן רישוי שנתי" -
הפקה פעם בשבוע לרכבים
שמועד הרישוי השנתי עומד
להסתיים בחודש הקרוב
דוח "טיפול להכנת הרכב
לחורף/קיץ"  -בהתאם
לדרישות
דוח ממוחשב "סיום הסכם
אחזקה/חבילת שירות"
 פעם בחודשיים עבוררכבים שההסכם שלהם
עומד להסתיים בחודשיים
הקרובים
דוח "לקוחות פוטנציאלים
להחלפת רכב"  -הפקה
פעם בחודשיים עבור
רכבים שתקופת האחריות
שלהם מסתיימת בחודשיים
הקרובים
 100%מהלידים
 100%מהשיחות יתועדו
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 5.5תהליכי ניהול ובקרה
 .5.5.1נתונים פיננסים ואומדנים פיננסיים
 xמרכז שירות יגיש לכלמוביל מדי שנה ועד לסוף הרבעון הראשון לאותה שנה קלנדארית נתונים
פיננסים עבור השנה שחלפה ,כמפורט להלן ,מאושרים על ידי איש מקצוע מטעם מרכז השירות )כלכלן
או רואה חשבון( (1) :רווח שנתי לאחר מס; ) (2תזרים מזומנים; ) (3יחס הון חוזר; ) (4יחס הון מהיר;
) (5יחס הון עצמי  -מאזן; ) (6השקעות שהושקעו ) (7מספר כניסות לטיפולים /תיקונים ופחחות.
מרכז השירות יהא רשאי שלא למסור לכלמוביל את הנתונים הפיננסיים המנויים בס"ק ) (1עד
) (6לעיל ,ובלבד שיעמיד לעניין זה ערבות בנקאית להנחת דעתה של כלמוביל.
 xמרכז שירות יגיש לכלמוביל מדי שנתיים ,החל מיום החתימה על ההסכם ,ועד לסוף הרבעון
הראשון לשנה הקלנדארית הרלבנטית אומדנים פיננסים צפויים לחמש השנים הבאות )שמתחילות
באותה שנה רלבנטית( ,כמפורט להלן ,מאושרים על ידי איש מקצוע מטעם מרכז השירות )כלכלן
או רואה חשבון( (1) :רווח שנתי לאחר מס; ) (2תזרים מזומנים; ) (3יחס הון חוזר; ) (4יחס
הון מהיר; ) (5יחס הון עצמי  -מאזן; ) (6השקעות צפויות ) (7מספר כניסות צפויות לטיפולים/
תיקונים ופחחות )מספר הכניסות אשר על בסיסן חושבו האומדנים הפיננסים(.
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 .5.5.2ישיבה חודשית
 xאחת לחודש לפחות תתנהל במרכז השירות ישיבה בה ישתתפו בעלי תפקידים מרכזיים :מנהל
מרכז שירות ,מנהל עבודה ,יועץ שירות ,טכנאי תביעות ,מנהל מחסן חלפים וכן בעלי תפקידים
נוספים )מנהלי מחלקות ,מכונאים ,טכנאים וכד (,בהתאם לצורך.
 xמטרת הישיבה :דיון בנושאים שוטפים ,אירועי שירות )הפקת לקחים( ,עדכונים טכניים שהועברו
מהחטיבה ,בקרה על מדדים וכד.,
 xבקרה על מדדים:
המדדים המפורטים בחוברת זו מהווים כלי עזר פנימי למרכז השירות לצורך הערכת ומדידת
פעולותיו במישורים השונים.
אחת לחודש ייבחנו המדדים וייתבצע דיון לצורך :ניתוח התוצרים )תוצאה מול יעד( ,הסקת
מסקנות וקביעת כיווני פעולה בהתאם .סוגי המדדים שייבחנו )דרישות מינימום(:
 מדדים מקצועיים מדדים שירותיים מדדים תפעוליים* מרכז השירות ייבחן כל מדד תוצאה מול יעד ויקבע דרכי פעולה לצורך השגת היעד )במידה
ונדרש( וידווח לחטיבה על חריגות.
* כל המדדים בפרק זה ימדדו וינותחו בהתייחס לרכבי מרצדס בלבד )גם במרכזי שירות רב מותגיים(.
 xפרוטוקול הישיבה יופץ בין העובדים ויתויק בקובץ מיוחד.
 xניתוח אירועי שירות )הפקת לקחים ותיעודם(:
במסגרת הישיבה החודשית ינהל מרכז השירות תהליך של ניתוח אירועי שירות והפקת לקחים.
תהליך זה יתבצע בתדירות הנדרשת בהתאם לקיומם או אי קיומם של אירועי שירות במרכז
השירות .להלן מספר דגשים לניהול תהליך הפקת לקחים:
 ניהול תהליך הפקת לקחים על פי מתודולוגית הפקת לקחים מטרת הפקת הלקחים הינה למידה ולא "חיפוש אשמים" ניהול מעקב מסודר )רישום ותיעוד( של הלקחים הנלמדים הפצת לקחי אירוע כלפי כל גורמי מרכז השירות )דרך מנהלים ישירים ,חוזרים פנימיים ,אימייל וכו(,
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 .5.5.3בחינת מדדי מקצועיות מרכז השירות
להלן פירוט המדדים המקצועיים:
כניסות חוזרות ביחס לתקן
אחוז כניסות חוזרות ביחס לתקן
תיאור המדד:
מהות:

x
x

אופן החישוב:

זיהוי והקטנת פוטנציאל נטישה
איתור בעיות מקצועיות במרכז שירות
כמות רכבים מעורבים 100 x
כמות כניסות

 % = 100 -כניסות חוזרות ביחס לתקן

אחריות ביצועית:

מנהל עבודה ,מאבחן ,מכונאי

סטנדרט:

פרטיות  -עד 25%
מוניות  -עד 55%
מסחריות ,משאיות ואוטובוסים  -עד 40%

 xאחוז גבוה של תיקונים חוזרים מביא לחוסר שביעות רצון של לקוחות ממרכז
דגשים:
השירות ,לנטישת מרכז השירות ואף עלול להוביל לנטישת המותג.
 xאחוז גבוה של תיקונים חוזרים מגדיל עלויות ומקטין את פריון העובדים
וכתוצאה מכך מקטין את רווח מרכז השירות.
 xיש לתעד כל תיקון חוזר במערכת המידע.
 xכמות רכבים מעורבים :כמות הרכבים שלהם היו כניסות למרכז השירות בתקופת המדידה.
 xכמות כניסות :כמות הכניסות למרכז השירות בתקופת המדידה.
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ממוצע זמן עיכוב רכב במרכז השירות
זמן עיכוב ממוצע של רכבים הנמצאים במרכז השירות מעל יום עבודה אחד
תיאור המדד:
מהות:

איתור בעיות מקצועיות או זמינות חלפים במרכז השירות
סכום ימי ההמתנה של רכבים הנמצאים
במרכז השירות מעל יום עבודה אחד

אופן החישוב:

מס ,רכבים עומדים

אחריות ביצועית:

 xזמן המתנה של רכב :הזמן מרגע הכניסה למרכז השירות עד לרגע היציאה
ממרכז השירות .ישוקללו רק רכבים אשר נשארים במרכז השירות למשך
הלילה וזהו אינו משך הטיפול המתוכנן בהם.
 xרכבים עומדים:
 רכבים שעוכבו במרכז השירות בשל אי מציאת פתרון לבעיה שבגללה נכנסולמרכז השירות או מחסור בחלפים
 יילקחו בחשבון רכבים אשר לא שוחררו באותו יום עבודה וזמן הטיפולבהם ארוך מהשעתון.
 הרכבים העומדים אינם כוללים רכבים שנכנסו עקב עבודות פחחות אורכבים שמתעכבים מכיוון שאין אישור לקוח לביצוע העבודות.
מנהל עבודה ,מאבחן

סטנדרט:

>  1יום ) 24שעות(

דגשים:

x

x
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ממוצע זמן עיכוב רכב
= במרכז השירות

זמן עיכוב ארוך של רכב בטיפול יכול לגרום לנטישת מרכז השירות ואפילו
לנטישת המותג
יועץ השירות יעביר דיווח לחטיבה )ע"ג "דוח עיכוב רכב במרכז השירות"( על
פי המפורט בפרק ממשק עם החטיבה
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 .5.5.4בחינת מדדים שירותיים
 xבחינת רמת השירות במרכז השירות תתבצע באמצעות מספר כלים :משוב לקוחות ,סקר שביעות
רצון לקוחות ,Follow Up ,כלי הערכה ומשוב.
אופן השימוש בכל אחד מכלים אלו יתבצע על פי הפירוט כדלהלן:
 .5.5.4.1משוב לקוחות )תיבת שירות(
מטרת ניהול תיבת משוב לקוחות הינה בחינת שביעות רצון לקוחות מרכז השירות .בנוסף למטרה זו
ניתן לאתר באמצעות המשוב מספר דברים נוספים:
 איתור בעיות מקצועיות במרכז השירות זיהוי פוטנציאל נטישה זיהוי צרכים נוספים של לקוחדגשים:
 xמתכונת דפי המשוב תועבר אל מרכז השירות על ידי החטיבה
 xדפי המשוב ,ציוד כתיבה ותיבה לאיסוף דפי המשוב ימוקמו בחדר ההמתנה של מרכז השירות
 xבסוף כל יום עבודה פקיד הקבלה יאסוף את דפי המשוב מתיבת השירות ויעביר את הדפים
למנהל מרכז השירות.
 xמנהל מרכז השירות יעבור על משוב הלקוחות ,ויסמיך את בעל התפקיד המתאים ליצירת קשר
עם הלקוח בעקבות משוב.
 xמנהל מרכז השירות יקיים דיון בנושא משובים חריגים ויגבש כיווני פעולה לצורך מניעתם
בעתיד .דיון זה יתקיים במסגרת הישיבה החודשית.
 xאחת לרבעון ידווח מרכז השירות לחטיבה על ממצאי משוב הלקוחות .בנוסף דיווח יועבר
לחטיבה במקרים חריגים )אירועי שירות ,איתותי נטישה וכד.(,
סטנדרטים:
 xכל פנית לקוח תזכה להתייחסות )בחינת הפניה ויצירת קשר עם הלקוח(
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 .5.5.4.2סקר שביעות רצון לקוחות
 סקר שביעות רצון לקוחות יתבצע על ידי חברה חיצונית באופן שוטף )באחריות החטיבה(ותוצאותיו יועברו למרכז השירות .מטרת הסקר הינה בחינת שביעות רצון הלקוחות ממרכז
השירות.
דגשים:
 תהליך הפקת לקחים יתבצע עם קבלת תוצאות הסקר .דיון בתוצאות הסקר במרכז השירותיתבצע במסגרת ישיבה חודשית שתגובש לנושא.
 החטיבה תקיים פעמיים בשנה דיון עם מרכז השירות על תוצאות הסקר מרכז השירות ינהל מעקב אחר נקודות לשיפור במרכז השירותסטנדרטים:
 -ציון  85ומעלה
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Follow Up .5.5.4.3

מנהל מרכז השירות יוודא עמידה בסטנדרטים לביצוע שיחות ) Follow Upכמות שיחות וזמן בין
הכניסה למרכז השירות לשיחת הטלפון(.
דגשים:
 שיחות  Follow Upללקוחות שביצעו תיקון ייעשו על ידי יועץ שירות שיחות  Follow Upללקוחות שביצעו טיפול ייעשו על ידי מתאמת שירות בחינת מדד זה תעשה במסגרת ישיבה חודשית כל שיחת  Follow Upתתועד במערכת המידעסטנדרטים:
 שיחות  Follow Upבסגמנט פרטיות יתבצעו ל 100% -מהכניסות -שיחות  Follow Upבסגמנט רכבי העבודה יתבצעו ל 40% -מהכניסות לתיקונים
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 .5.5.4.4כלי הערכה
אחת ממטרות כלי הערכה הינה בחינת פערים ברמת השירות אל מול הסטנדרטים של החטיבה.
השימוש בכלי ההערכה יעשה פעם בשנה:
 מבדק פנימי ייערך אחת לשנה ,על ידי מנהל מרכז השירות )או נציגיו( מבדק חיצוני ייערך בשנה שלאחר המבדק הפנימי על ידי החטיבהדגשים:
 לאחר כל מבדק ינותחו תוצאות המבדק ויידונו במסגרת ישיבת צוות מרכז השירות מרכז השירות ינהל מעקב אחר נקודות לשיפור במרכז השירות -כלי הערכה )בצורת חוברת הערכה( יועבר למרכז השירות על ידי החטיבה
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 .5.5.5בחינת מדדים תפעוליים במרכז השירות
להלן פירוט המדדים התפעוליים:
מספר כניסות ממוצע ליום
 xמספר הכניסות הממוצע ביום למרכז השירות
תיאור המדד:
x
המדד יופק בשני אופנים:
 חלוקה לפי סגמנטים  -פרטי ,מונית ,מסחרי ,משאיות ואוטובוסים חלוקה לפי סוגי שירות  -טיפול ,תיקון ,פחחות xזיהוי עונתיות
מהות:
 xשיבוץ יעיל של עובדי מרכז השירות

אופן החישוב:

מספר כרטיסי עבודה אשר
נפתחו בתקופת המדידה
= מספר כניסות ממוצע ליום
מספר ימי עבודה בתקופת המדידה

אחריות ביצועית:

 xתקופת המדידה הינה חודש
מנהל מרכז השירות

סטנדרט:

בהתאם לגודל מרכז השירות

דגשים:

x

x
x
x
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ניהול מעקב אחרי מספר כניסות ליום למשך מספר תקופות מאפשר זיהוי
עונתיות בסוגי התיקונים ,בנצילות העבודה ובכוח העבודה הנדרש
תכנון מלאי בהתאם לסוגי הטיפולים/תיקונים
תכנון כוח העבודה בהתאם לעונתיות
תכנון חופשות של עובדים

 -פרק יד :,תהליכים  -תהליכי ניהול ובקרה -

- 52 -

פריון כולל
תיאור המדד:
מהות:

פיריון כולל הוא היחס בין שעות מכורות לבין שעות זמינות
x
x
x

 x 100שעות מכורות =  %פיריון
שעות זמינות

אופן החישוב:

x
x

שעות מכורות :כמות שעות העבודה שמופיעות בחשבונית לקוח
שעות זמינות :שעות העבודה הזמינות לתקופה
)לדוגמא :שעות עבודה זמינות ביום = שעות עבודה ביום  -פחות שעות הפסקה
ביום(

אחריות ביצועית:

מנהל עבודה

סטנדרט:

100% - 105%

דגשים:

x

x
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זיהוי בעיות בנצילות העבודה
זיהוי בעיות ביעילות העבודה
זיהוי בעיות של מקצועיות עובדים במרכז השירות

פיריון כולל נמוך מדי נגרם בשל נצילות עבודה נמוכה ,יעילות עבודה נמוכה
או שניהם
פיריון כולל גבוה הוא מצב רצוי ,אם כי יכול לגרום לפגיעה באיכות עבודה
ירודה
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עלות לק"מ
תיאור המדד:

סך הכל עלות ללקוח לכל ק"מ נסיעה

מהות:

x

אופן החישוב:

לכל רכב יחושב:

זיהוי והקטנת פוטנציאל נטישה

סה"כ עלות לתקופה = עלות לק"מ
סה"כ ק"מ לתקופה

אחריות ביצועית:
דגשים:

 xתקופת החישוב הינה שנה
יועץ שירות
x

x
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המדד ייבחן באופן שוטף בכל כניסת לקוח )יש לבחון את המדד בשלב ההכנה
לקראת קליטת הלקוח  -ראה פרק תהליכים :זרימת לקוח במרכז שירות(
יש לדווח למנהל מרכז השירות על כל חריגה ממדד זה
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כניסות ביחס לעמדת עבודה
כמות כניסות לעמדת עבודה )ליפט או עמדה ללא ליפט( ליום
תיאור המדד:
מהות:

x

אופן החישוב:

אחריות ביצועית:
דגשים:
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זיהוי בעיות בנצילות עמדות עבודה

ממוצע כניסות יומי = כמות כניסות לעמדה ליום
כמות עמדות עבודה
מנהל מרכז שירות
x

כמות כניסות נמוכה לעמדה יכולה להעיד על בעיית מקצועיות במרכז השירות,
מיעוט כניסות לצורך טיפולים ,מיעוט כניסות למרכז השירות ,ניצול לא נכון
של אמצעי הייצור ,בעיה שירותית ,בעיה עסקית
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שיעור עבודות באחריות
שיעור עבודות באחריות הוא היחס בין מספר הכניסות במסגרת אחריות היצרן
תיאור המדד:
לבין מספר הכניסות הכולל
 xלהוות מדד לרווחיות מרכז השירות
מהות:
 xזיהוי כמות העבודה שמתבצעת תחת אחריות היצרן

אופן החישוב:

 x 100מספר כניסות במסגרת אחריות = שיעור עבודות
באחריות
מספר כלל הכניסות

 x 100שעות עבודה באחריות = שיעור שעות עבודה
באחריות
סה"כ שעות עבודה

x

x
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מספר כניסות במסגרת אחריות :מספר הכניסות בהן כל העבודה שבוצעה היא
במסגרת אחריות היצרן
מספר כלל הכניסות :מספר כל הכניסות למרכז השירות )רגילות  +במסגרת
אחריות(

אחריות ביצועית:

מנהל מרכז שירות

דגשים:

שיעור נמוך של עבודות תחת אחריות הוא מצב רצוי מכיוון שתמורת הרווח על
העבודה שלהם נמוכה מתמורת הרווח על עבודות תיקון רגילות

 -פרק יד :,תהליכים  -תהליכי ניהול ובקרה -
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ממוצע הכנסה לכניסה
תיאור המדד:

x
x

מהות:

מדד עזר לחישוב רווחיות מרכז השירות
סך כל ההכנסות = ממוצע הכנסה לכניסה
מספר כלל הכניסות

אופן החישוב:

אחריות ביצועית:
דגשים:

 xסך כל ההכנסות :סך הכסף שנגבה מלקוחות לכניסה )עבודה וחלפים( ,כולל
עבודות שהתבצעו במסגרת אחריות יצרן
 xמספר כלל הכניסות :סך כל הכניסות )כולל כניסות לעבודות במסגרת אחריות
יצרן(
מנהל מרכז שירות
x

x
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ממוצע הכנסה לכניסה הוא סך כל ההכנסות ביחס למספר כלל הכניסות
מדד זה יחולק למספר קטגוריות:
 חלוקה לפי סגמנטים  -פרטי ,מונית ,מסחרי ,משאיות ואוטובוסים חלוקה לפי סוגי שירות  -טיפול ,תיקון -חלוקה על פי גיל רכב

אם הממוצע נמוך יש לבדוק שמכירת החלפים לכניסה אינה נמוכה מדי
)הקפדה על הוראות יצרן ,ייזום(
ממוצע הכנסה לכניסה יכול להעיד על:
 הכנסה מחלפים לכניסה נמוכה -יועץ שירות אינו מבצע מכירה נוספת )חלפים/עבודות(

 -פרק יד :,תהליכים  -תהליכי ניהול ובקרה -
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שיעור נטישה
תיאור המדד:
מהות:

היחס בין מספר הלקוחות שנטשו את מרכז השירות לבין מספר כלל הלקוחות
במרכז השירות
שימור לקוחות
 x 100מספר לקוחות נוטשים = שיעור נטישה
מספר כלל הלקוחות

אופן החישוב:

אחריות ביצועית:
דגשים:

 xמספר לקוחות נוטשים :מספר הלקוחות אשר לא ביקרו במרכז שירות מרצדס
)מורשה על ידי החטיבה( מעל שנה
 xמספר כלל הלקוחות :מספר הלקוחות במרכז השירות
יועץ שירות ,מנהל מרכז שירות
x

x
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שיעור נטישה גבוה יכול להעיד על בעיות מקצועיות ,בעיות ברמת השירות או
מחירים לא תחרותיים של מרכז השירות
פעילות שיווק ייזומה/שימור לקוחות יכולה לצמצם את תופעת הנטישה של
הלקוחות

 -פרק יד :,תהליכים  -תהליכי ניהול ובקרה -
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שעור גידול במספר לקוחות
שיעור גידול הלקוחות הוא אחוז הגידול במספר הלקוחות לאורך תקופה של
תיאור המדד:
שנה
 xמיצוי פוטנציאל הגידול של מרכז השירות
מהות:

אופן החישוב:
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 x 100מספר לקוחות חדשים = שיעור גידול לקוחות
מספר כלל הלקוחות

אחריות ביצועית:

 xמספר לקוחות חדשים :מספר הלקוחות אשר הצטרפו למרכז השירות בשנה
האחרונה
 xמספר כלל הלקוחות :מספר כלל הלקוחות במרכז השירות )לא כולל לקוחות
חדשים ולקוחות נוטשים ונודדים(
מנהל מרכז שירות/יועץ/מתאם שירות

סטנדרט:

יימדד ביחס לגידול ברשת

דגשים:

שיעור גידול במספר לקוחות נמוך יכול להעיד על פעילות שיווקית נמוכה של
מרכז השירות

 -פרק יד :,תהליכים  -תהליכי ניהול ובקרה -
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כניסות בפועל ביחס לתקן )טיפולים(
היחס בין מספר הכניסות )לצורך טיפול( בפועל לבין מספר הכניסות על פי תקן
תיאור המדד:
הטיפולים )הוראות יצרן(
מיצוי פוטנציאל לקוח )מטיפולים(
מהות:

אופן החישוב:

 x 100מספר כלל הכניסות לטיפול = כניסות בפועל
ביחס לתקן
תקן כניסות
מספר רכבים במאגר
הרכבים במרכז השירות  xטיפול לרכב

אחריות ביצועית:

 xמספר כלל הכניסות לטיפול :סך כל הכניסות לצורך טיפול שוטף
 xמספר רכבים במאגר הרכבים :סך כל הרכבים המטופלים על ידי מרכז
השירות
 xתקן כניסות טיפול לרכב :מספר הכניסות לשנה הצפוי לרכב אחד על פי ספר
הרכב )ממוצע ק"מ שנתי לרכב/תקן טיפולים על-פי היצרן(
* יחידת הזמן לחישוב הינה שנה
יועץ שירות/פקיד קבלה

סטנדרט:

 95%ומעלה

דגשים:

x
x
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כניסות בפועל נמוכות ביחס לתקן מעידות על פעילות ייזום נמוכה
במידה והכניסות בפועל נמוכות מפוטנציאל הכניסות יש לבצע פעולות שיווק
יזומות ללקוחות מרכז השירות

 -פרק יד :,תהליכים  -תהליכי ניהול ובקרה -
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שעור זימון תורים
תיאור המדד:
מהות:

אופן החישוב:

אחריות ביצועית:
סטנדרט:
דגשים:
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שיעור זימון תורים הוא מספר הלקוחות אשר הזמינו תור )ונקלטו במרכז
השירות( ביחס לכלל הלקוחות אשר נקלטו במערכת המידע של מרכז השירות
מדד הבוחן את אחוז הלקוחות אשר מזמינים תור לצורך קבלת שירות במרכז
השירות
 x 100סה"כ לקוחות אשר הזמינו תור
ונקלטו במרכז השירות
= שעור זימון תורים
סה"כ לקוחות אשר נקלטו
במרכז השירות
 xיחידת הזמן לחישוב הינה חודש
יועץ שירות
פרטיות 70% -
רכבי עבודה 50% -
 xשעור זימון תורים נמוך יכול להעיד על קשיים שיווקים של השירות או חוסר
שיווק של השירות על ידי יועץ השירות/מתאם שירות
 xעלייה בשעור זימון תורים משפרת את יכולת תכנון העבודה ,ניצול האמצעים
ויכולת הכנה טובה יותר לקראת קליטת הלקוח.

 -פרק יד :,תהליכים  -ממשק עם החטיבה -
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 .5.6ממשק עם החטיבה
שם
פעולה
העברת
"ליד"
לנציג
מכירה

בעל
תפקיד
יועץ
שירות ו/
או מתאם
שירות

דיווח
טכני

מאבחן/
מנהל
מרכז
שירות

דיווח
על
אירועי
שירות
בסטטוס
"איתות
נטישה"

יועץ
שירות

מטרה
x

x

דגשים

יצירת קשר
בין הלקוח
לנציג
המכירות
לצורך ביצוע
מכירה
שימור לקוח

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

זיהוי אירועים
טכניים
חריגים
זיהוי אירועים
טכניים
חוזרים
)אפידמיות(
גיבוש מדיניות
חטיבתית
לטיפול
באירוע
עדכון
החטיבה
על איתותי
נטישה

x

x

יועץ השירות יפעל לייזום "ליד" מכירות מתוך
אינטרס להגדיל ולשמר את מאגר לקוחות המותג
יועץ השירות יכיר את דגמי המותג החדשים,
מבצעים ,הנחות וכו,
הכנסת "ליד" למערכת המידע תתבצע בהקדם ולא
יאוחר מ 12-שעות מרגע זיהוי ה"ליד"
יש לציין במסמך יצירת ה"ליד" את הסיבה
להחלפת הרכב )תאונה ,גיל הרכב ,סיום תקופת
אחריות או אחר( ואת פרטי הרכב הישן
במידה וסיבת ה"ליד" הינה תאונה ,יועץ השירות
יפעל לקשר את הלקוח לנציג המכירה כחלק
מתהליך הטיפול ברכב
מרכז שירות אשר העביר "ליד" לנציג מכירה יקבל
דיווח חוזר מנציג המכירה באם הלקוח סגר עסקה
)היזון חוזר(
מרכז שירות המזהה אירוע טכני חריג ידווח על
האירוע למנהל השירות האזורי בחטיבה על מנת
ליצור תמונה כלל רשתית אמינה וקביעת מדיניות
חטיבתית
הדיווח יתבצע על גבי טופס דיווח טכני ויכלול את
כל הפרטים המפורטים בטופס

מידע זורם
x

x

x

x

x

x

x

x

דיווח לחטיבה יתבצע רק לאחר דיווח למנהל מרכז
השירות
דיווח יועבר לחטיבה בהקדם האפשרי ולא יאוחר
מ 24 -שעות מרגע האירוע
הדיווח יועבר על גבי טופס דיווח "אירוע שירות
חריג" ויכלול את סוג האירוע ,תאריך ,שעת
האירוע ,סטטוס האירוע ,דרך פתרון )במידה והיה
פתרון( וכל מידע רלוונטי אחר

x

"ליד"
למכירות

דוח תיקונים
חוזרים
דוח כניסות
מרובות בין
טיפולים
דוח כניסות
סמוכות
טופס
דיווח טכני
ממוחשב
טופס דיווח
"אירוע
שירות חריג"
ממוחשב

 -פרק יד :,תהליכי עבודה במרכז השירות  -תהליך זרמת לקוח  -סגמנט פרטיות מוניות ומסחריות -
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שם
פעולה
רכב
עומד
דיווחעל
עיכוב
רכב
בטיפול
)תמיכה
טכנית(
קבלת
פנית
לקוח
חדש
מיועץ
המכירה

בעל
תפקיד
יועץ
שירות

מטרה
x

x

x

x

x

דגשים

פתרון בעיות
טכניות
מורכבות
במרכז
השירות
זיהוי מוקדם
של אפידמיות
זיהוי חוסר
בחלפים
מתן שירות
ללקוח
שימור
לקוחות

x

x

x

x

x

x

x

x
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רכב שנכנס לתיקון במרכז השירות ותיקונו לא
הסתיים באותו היום ,ידווח באותו היום לחטיבה
הדיווח יתבצע על גבי דוח/טופס "דיווח על עיכוב
רכב במרכז השירות"
הדיווח יכלול את פרטי הרכב והסיבה לעיכוב

יועץ השירות יקבל את פרטי הלקוח )שם וטלפון(
ותיאור של הבעיה מיועץ המכירה
יועץ השירות יצור קשר עם הלקוח תוך  30דקות
מרגע קבלת הפניה מיועץ המכירה
יועץ השירות יעדכן את יועץ המכירה באשר למועד
הטיפול/תיקון שנקבע ללקוח
יועץ השירות יעדכן את יועץ המכירה בסיום
הטיפול/תיקון שהתבצע ברכב
כל פניית לקוח חדש עם בעיה תועבר לחטיבה

מידע זורם
x

x

דוח/טופס
ממוחשב
"דיווח על
עיכוב רכב
במרכז
השירות"

פרטי לקוח

 -פרק יד :,תהליכי עבודה במרכז השירות  -תהליך זרמת לקוח  -סגמנט פרטיות מוניות ומסחריות -
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פרק טו :,שירותי  24שעות
 .1כללי
א .שירותי  24שעות מורכבים ממענה טלפוני ,שירותי דרך ושירותי מסירה וקבלת רכב לאחר שעות העבודה.

 .2מענה טלפוני ושירותי דרך
א .ישנם שני סוגים של שירותי דרך:
 xשירות דרך המסופק על ידי ניידת שירות בבעלות מרכז השירות.
 xשירות דרך המסופק על ידי גורם חיצוני )דרך מרכז השירות( כלומר ,במקור חוץ ).(out source
ב .מרכז השירות יספק ללקוחותיו אפשרות למענה טלפוני ושירותי דרך במשך כל שעות היממה ,כל השנה )למעט
יום כיפור( .על השירות לכלול:
 xבירור מידע על לחץ אוויר בצמיגים  -סוגי דלק ,שעות פעילות מרכזי השירות וכל שאלה אחרת.
 xאספקת דלק במקרה הצורך.
 xשליחת גרר לחילוץ או עזרה.
 xבמקרה של המתנה ממושכת לגרר ,שליחת ניידת שתמתין עם הלקוח עד לסיום האירוע.
ג .מרכז שירות אשר מטפל בסגמנטים :מסחריות ,משאיות ואוטובוסים ,מחויב להחזיק ניידת שירות בבעלותו.
ד .מרכז שירות אשר מטפל בסגמנט רכב פרטיות ו/או מוניות בלבד ,אינו מחויב להחזיק ניידת שירות בבעלותו
והוא רשאי להפעיל שירות זה במקור חוץ ).(out source
 .2.1מטרות השירות
א .העלאת שביעות רצון הלקוח ,הקניית תחושת ביטחון.
ב .סיוע טלפוני לאחר שעות העבודה.
ג .תיקוני עזרה ראשונה לצורך חילוץ רכב.
ד .סיוע בהתקשרות עם גרר.

ניידת שירות
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 .2.2תאור התהליך )לאחר שעות העבודה( *
מענה טלפוני )מוקד(

לקוח
שלב א :,פניית לקוח

כוננים של מרכז
השירות

אגף שירות חטיבה

הערות

1
פניית לקוח לקבלת
שירות  24שעות )על-פי
מדבקה/ספר רכב( **
מרכז שירות

2
פנה ישירות
למרכז השירות/מענה
 24שעות
מענה  24שעות

3
מענה אמין ומקצועי
ע"פ תסריטים
מותאמים לסגמנט
דחוף
6
הפעלת כונן טלפוני

שלב ב :,וידוא טיפול

8
וידוא טיפול בפנייה
מול הלקוח

9
האם טופלה
הבעיה?

10
דיווח למרכז שירות
רלוונטי )ע"פ תסריט
דיווח(

כן

12
הפעלת מנהל
מרכז שירות

לא

שלב ג :,סגירת מעגל

14
וידוא טיפול בפנייה
מול הלקוח

15
האם טופלה
הבעיה?

16
דיווח למרכז שירות
רלוונטי )ע"פ תסריט
דיווח(

לא

מקרא:

כן

תחילת/סוף תהליך
צומת החלטה
תהליך
הערה
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4
מקרים שאינם דחופים
יועברו למחרת

לא דחוף
7
כונן טלפוני :סיוע
טלפוני ללקוח או
הפעלת ניידת שירות/
גרר חילוץ

11
דיווח לחטיבה
13
מנהל מרכז שירות:
סיוע טלפוני או הפעלת
ניידת שירות/גרר
חילוץ

17
דיווח לחטיבה
19
כונן שירות :קבלת
פרטי האירוע ,ניתוב
הפנייה ע"פ מיקום
גיאוגרפי של הרכב
ותיעוד האירוע

18
הפעלת כונן אגף
שירות

*
**

בשעות העבודה המענה הטלפוני ינתן על ידי מרכז
השירות.
ללקוח ישנה אפשרות להגיע למענה  24שעות דרך
טלפון ישיר למענה או דרך הטלפון של מרכז השירות
)הפניה אוטומטית( או באמצעות מרצדס און ליין.
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 .2.3מוקד טלפוני
א .במשך שעות הפעילות הרגילות יענה צוות מרכז השירות לקריאות הלקוחות ,לאחר סגירת מרכז השירות
יופנו השיחות אל מוקד טלפוני המופעל לאחר שעות העבודה.
ב .עם קבלת פניית לקוח למוקד תופנה הקריאה אל כונן המענה הטלפוני של מרכז השירות.
 .2.4כונן מענה טלפוני
א .כונן מענה טלפוני אחראי על סיוע טלפוני ללקוחות בניסיון לפתור את בעייתם )הדרכה טלפונית ללקוח,
הזמנת גרר ,הפעלת כונן ניידת שירות( .הכונן הטלפוני אחראי על התאמת פתרון ללקוח בהתאם למצב.
ב .הכונן הטלפוני ישוחח עם הלקוח ובמידה ולא יוכל לעזור ללקוח יפעיל את כונן ניידת השירות או יפנה
גרר לחילוץ הרכב )ע"פ הנסיבות(.
ג .הכונן הטלפוני ירשום את פניית הלקוח ע"ג טופס פתיחת קריאה.
ד .שיחת וידוא טיפול תבוצע לאחר  20דקות מרגע פניית הלקוח .וידוא טיפול בפניה יתבצע לאחר כל שלב
שבו ניתן פתרון כלשהוא ללקוח  -סיוע טלפוני או הפעלת ניידת חילוץ )ראה סעיף  - 2.2תרשים תאור
תהליך  -שלבים ב ,ו  -ג ,בפרק זה(.
 .2.5רשימת טפסים לכונן טלפוני
א .רשימת לקוחות בהקפה.
ב .טפסי אישור טלפוני לכרטיס אשראי.
ג .יומן קריאות שירות.
ד .רשימת טלפונים רלוונטיים.
 .2.6ניידת שירות
א .תועמד ניידת מתוצרת מרצדס אשר תשולט בשילוט מרצדס וכיתוב על פי הוראות היצרן ותצויד בכלי
עבודה ,טלפון נייד ,אביזרים ,וחלקי חילוף לצורך מתן שירות זה )לפירוט תכולת ניידת שירות ראה נספח
ב - 3 ,תכולת ניידת שירות(.
ב .ניידת השירות תופעל על ידי כונן שייקבע על ידי מנהל מרכז השירות.
ג .ניידת השירות תשמש לייעודה בלבד )ולא לצרכים אחרים של מרכז השירות(.

ניידת שירות
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 .2.7כונן ניידת השירות
כונן ניידת השירות אחראי על הפעלת הרכב לאחר שעות העבודה:
א .אחריות על כל הציוד וכלי העבודה שנמצאים ברכב.
ב .תפעול ושמירה על הרכב כולל רישום מסודר ומדויק של הפעלת הרכב.
 .2.8אופי התיקונים הניתנים על ידי ניידת השירות
תיקוני עזרה ראשונה לצורך חילוץ הרכב בלבד .במידה ונדרשת גרירת הרכב ,יש ליידע את הלקוח על העלויות
הכרוכות בכך )במידה ויש כאלה( .רכב ייגרר רק אל מרכז השירות.

 .3שירות מסירה וקבלת רכב לאחר שעות העבודה
א .במרכזי שירות המאוישים  24שעות יינתן שירות מסירה וקבלת רכב לאחר שעות העבודה.
 .3.1מטרות השירות
א .מסירת רכב ,לאחר שעות פעילות מרכז השירות ,לטובת ביצוע שירות ברכב.
ב .מסירת הרכב ללקוח לאחר שעות הפעילות של מרכז השירות.
 .3.2תהליך מסירת רכב לקבלת שירות לאחר שעות פעילות מרכז השירות
א .בסיום כל יום עבודה תועבר לשומר מרכז השירות רשימת לקוחות צפויים למסירת רכב לשירות
לאחר סיום יום העבודה.
ב .שומר מרכז השירות יבצע בדיקה חיצונית לרכבים שמגיעים )יחתים את הלקוח על פגמים במידה
וישנם( ויקבל מהלקוח מפתחות וקוד הנעה )תיבה להשארת המפתח בתוכה  -אופציה(.
ג .בתחילת יום העבודה למחרת יעביר השומר את המפתחות ליועץ השירות לצורך המשך טיפול.
* שיחה עם הלקוח לתאום שירות הכוללת :פרטי תלונת הלקוח/בעיה ברכב ,תאום ציפיות וכד,
תבוצע על ידי יועץ השירות במהלך יום העבודה.
 .3.3תהליך קבלת הרכב לאחר שעות הפעילות של מרכז השירות.
א .בסיום כל יום עבודה יעביר מתאם השירות לשומר מעטפות לכל רכב בשירות זה ובתוכן חשבונית,
מפתחות הרכב ופירוט החיוב.
ב .שומר מרכז השירות ימסור את הרכב ללקוח או לבא כוחו )יש לבצע זיהוי של הלקוח( ויחתים את
הלקוח על טופס שחרור רכב.
* שיחה עם הלקוח לתאום קבלת הרכב הכוללת :תאום העבודות שבוצעו ,שיווק החשבונית וכד,
תתבצע על ידי יועץ השירות במהלך יום העבודה.
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פרק טז :,לבוש
 .1לבוש לפי תפקיד
 .1.1כללי
בגדי העבודה במרכזי השירות מייצגים את הערכים המסחריים של היצרן .השימוש בפרטי לבוש אלו מעביר
את המסר אותו היצרן רוצה לשדר :ייצוגיות ,מקצועיות ואחידות .היצרן שם דגש על הומוגניות בפריטי
הלבוש ושימוש בצבע הכחול המזוהה כ"צבע של מרצדס" .על גבי פריטי הלבוש יופיע הלוגו של מרצדס ,כל
פרטי הלבוש יסופקו על ידי ספק מורשה מטעם החטיבה או ספק אחר המספק פריטי לבוש באיכות זהה
ומאושר על ידי החטיבה .סטנדרט הלבוש כולל את כל צוות מרכז השירות .במידה ויש תפקיד שלא הוגדר
באופן ברור ,ייבחר לבוש התואם לתפקיד הקרוב במהותו.
 .1.2כל עובד אשר בא במגע עם לקוחות יענוד תג בצד ימין הכולל :שם עובד ,תפקיד ושם מרכז השירות.
X
X

Y

Z

W

75

30

5

3

המידות במ"מ

תפקיד

שם

W
Y
Z

שם מרכז השירות

תג עובד במרכז שירות מרצדס

מהדורה 01/11.06

 -פרק טז :,לבוש -

-2-

 .1.3יועץ שירות
חולצה  -מכופתרת ,שרוולים קצרים או ארוכים בצבע תכלת בהיר העשויה מבדים סינתטיים או כותנה ).(1
תג העובד יתלה על החולצה בצד ימין ) (2ולוגו מרצדס בצד שמאל ).(3
עניבה  -עניבה היא אופציה ,צבעי העניבה יהיו רכים ותואמים ללבוש הכללי ).(4
מכנסיים  -עיצוב אלגנטי עם כיס אחורי בצבע כחול כהה וחגורה תואמת ).(5
מעיל  -עשוי חומר דוחה מים עם בטנה ורצועות אלסטיות בקצות השרוולים .צבע המעיל.(6) Sailor Blue :
תג עובד  -יתלה על המעיל בצד ימין ) (6ולוגו מרצדס בצד שמאל ).(3

6

3

3

1

3

2

4

5

חולצה

מעיל  +עניבה
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 .1.4מנהל מרכז שירות
חולצה  -חולצת בד אלגנטית בצבע תכלת בהיר ,תג העובד יתלה על החולצה בצד ימין ולוגו מרצדס בצד
שמאל.
מכנסיים  -מכנסיים בעיצוב אלגנטי בצבע שחור/כחול כהה.

 .1.5פקיד קבלה
חולצה  -פקיד קבלה ילבש חולצה לבנה שרוולים קצרים או ארוכים ) ,(1לוגו מרצדס בצד שמאל.
מכנסיים  -מכנסיים/חצאית בד "קלאסיים" צבע שחור.
תג עובד  -יתלה על החולצה בצד ימין.
עניבה/צעיף  -אופציה ).(2

2
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 .1.6מנהל עבודה
חולצה  -חולצת פולו קצרה בצבע אפור בהיר ) (1או חולצה מכופתרת ,שרוולים קצרים או ארוכים בצבע
תכלת בהיר העשויה מבדים סינתטיים או כותנה ) (2הנושאת את לוגו מרצדס בצד שמאל ) (3ותג שם בצד
ימין )) .(4כחולצתו של יועץ שירות(.
מקטורן  -בצבע אפור כהה ,שני כיסים עליונים כפולים ושני כיסים תחתונים ) (5הנושא את לוגו מרצדס בצד
שמאל ) (3ותג שם בצד ימין ) (4המשמש את מנהל העבודה ככיסוי לבגדיו הייצוגיים בגישתו למכלולי הרכב
או לרכב מלוכלך.
מכנסיים  -מכנסי בד "קלאסיים" עם שני כיסים אחורים בצבע כחול כהה.
3

5

3

4

מקטורן

4

2

4 1 4

חולצת פולו

חולצה

מכנסיים

 .1.7מכונאי
חולצת עבודה  -חולצת פולו כחול )רויאל( שרוולים קצרים או ארוכים העשויה מחומרים סינתטיים או כותנה,
עמידות גבוהה לקרעים ושחיקה ) .(1לוגו מרצדס בצד שמאל ) .(2לוגו מרצדס על זרוע שמאל  -אופציה.
חולצה לחורף  -כחול עם צווארון אפור ,שרוולים ארוכים בגוון כחול )רויאל( או כחול כהה עם צווארון ),(3
לוגו מרצדס בצד שמאל ).(4
ווסט  -כחול עם לוגו מרצדס בצד שמאל ).(5
מכנסיים  -מכנסיים העשויים מבד סינתטי וחגורה תואמת )אפור כהה(.
אוברול  -ניתן ללבוש אוברול מלא ) (7או חלקי ) (6הכולל לוגו מרצדס בצד שמאל ושם העובד בצד ימין.
* ניתן לתפור את שם מרכז השירות על צידו הימני של הבגד .שם מרכז השירות יופיע באותיות אפורות על
7
6
רקע לבן עם מסגרת שחורה) .באישור החטיבה(
3 4

2

5

1

חולצה לחורף

חולצת פולו
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 .1.8שירותי דרך
כללי  -קיים ביגוד ייעודי לעובדי שירותי דרך ,הביגוד מותאם לאופי עבודתם אך שומר על הסטנדרטים של
היצרן ,לוגו מרצדס יופיע בצד שמאל .ניתן לבחור בכל אחד מהפריטים בהתאם למזג האוויר.
חולצה  -על-פי בעל התפקיד אשר יוצא לתת את שירותי הדרך.
מעיל  -דוחה מים ומבודד מפני קור ולחות .המעיל משלב צבעים זרחניים ומחזירי אור לבטיחות מרבית
).(1
מעיל גשם  -משלב צבעים זרחניים ומחזירי אור לבטיחות מרבית ).(2
וסט  -ללבישה מעל פרטי הלבוש ,בעל צבעים זרחניים ומחזירי אור לבטיחות מרבית ).(3
מכנסי מגן  -ללבישה מעל מכנסי העבודה להגנה מפני גשם רוח וקור ).(4
4
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פרק יז :,פרסום
 .1אלמנטים בתקשורת עם לקוחות
 .1.1כללי
פרסום והתקשרות עם לקוח יעשו באמצעות אלמנטים מעוצבים הכוללים את לוגו מרצדס באופן ברור ואשר
אינם כוללים מותגים אחרים .סמלים ו/או שם של יצרני רכב אחרים )במרכזי שירות המשמשים גם כמרכזי
שירות מורשים לכלי רכב אשר אינם מתוצרת היצרן( לא ישולבו באלמנטים פרסומיים הנוגעים לשירותים
הניתנים לכלי רכב מתוצרת מרצדס/מוצרים מתוצרת מרצדס .כל בקשה לחרוג מכלל זה תובא לאישור
החטיבה.
כל פרסום של מוצר או שירות מרצדס יאושר על ידי החטיבה.
כל שימוש בסימן המסחרי של היצרן ,בלוגו היצרן ובשם היצרן על ניירת ,מדבקות ,שילוט פרסום וכו ,יחויב
באישור החטיבה לפני הנפקתו.
לוגו יצרן/מרכז השירות  -כל הלוגואים יהיו בגווני שחור ואפור .באם יש מספר לוגואים על מוצר אחד יהיו
כל הלוגואים קטנים מלוגו היצרן.

דוגמה :מדבקת שירות 24

 .1.2כרטיס ביקור
כרטיס ביקור יונפק לעובדים בתפקידי מפתח אשר באים במגע עם לקוחות  -מנהל מרכז השירות ,יועץ
שירות ,מנהל מחלקה ומנהל משרד .ניתן להפיק כרטיסים לעובדים נוספים בהתאם לצורך .אין לשלב סמל ו/
או שם של יצרן רכב אחר )שאינו מרצדס( ע"ג כרטיס הביקור.
כרטיס הביקור יודפס בעברית ויכיל את הפרטים הבאים :לוגו מרצדס ,שם העובד ותפקידו ,שם מרכז
השירות ,טלפון ,פקס ,כתובת ,כתובת דוא"ל.
לפני הפקת כרטיס יש לקבל מהחטיבה מפרט מלא.

שם ושם משפחה

מנהל

מרכז שירות XXX
רחוב XXX
X X X X
עיר XXXX
טלXX-XXXXXXX .

XXXXXX@colmobil.co.il

פקס XX-XXXXXXX
נייד XXX-XXXXXXX

כרטיס ביקור לא תקני  -ללא הפרדה של מותג מרצדס
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 .1.3נייר מכתבים/פקס/הצעת מחיר
נייר מכתבים/פקס/הצעת מחיר מיועד לתקשורת עם לקוחות במקרים כגון :הזמנה לאירוע השקה ,מבצעים,
מידע על מודלים שונים ועוד .בראש הנייר יופיע לוגו היצרן ) .(1שם מרכז השירות יופיע בחלקו העליון של
הנייר מצד שמאל ) .(2נייר היוצא בדוא"ל יעמוד בסטנדרטים הנ"ל .חתימה אלקטרונית תעמוד בסטנדרטים
של החטיבה לענייני עיצוב.
לפני הפקת הניירת יש לקבל מפרט מלא מהחטיבה )ראה פירוט :נספח ניירת משרדית ב.(6 - ,
1

2

נייר מכתבים/פקס/הצעת מחיר עם שם מרכז השירות

ניי
רמ
הצע כת
ב
י
חשבו ת מח ם
נית יר

מרכז שירות XXXXXX

רחוב  ,XXXXXXעיר  ,XX-XXXXXXXטל ,XX-XXXXXXX .פקס XX-XXXXXXX

נייר לא תקני  -שם מרכז השירות בחלק העליון,
ללא הפרדת מותג מרצדס

מהדורה 01/11.06

נייר
הצ מכ
ת
ב
ע
חשבו ת מח ים
נית יר

 -פרק יז :,פרסום -

-3-

 .1.4חשבונית
חשבונית מרכז שירות תעוצב על-פי מאפייני עיצוב של היצרן .שם מרכז השירות מצד שמאל למעלה ),(1
לוגו מרצדס בחלקה העליון של החשבונית במרכז ) ,(2כיתוב עוסק מורשה ,תו תקן יהיה בחלקה העליון של
החשבונית מצד שמאל )) ,(3ראה פירוט :נספח דוגמת חשבונית ב(7 - ,

 .1.5מעטפה
מעטפת מרכז שירות תעוצב על-פי מאפייני עיצוב של היצרן .לוגו מרצדס בחלקה העליון השמאלי של
המעטפה ) (2שם מרכז השירות מצד שמאל ,מתחת ללוגו מקצדס )) ,(1ראה פירוט :נספח ניירת משרדית
ב(6 - ,
2

1

חשבונית עם שם מרכז השירות
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 .1.6פרסום/עלונים
עלונים לפרסום וקידום מכירות  -קוים מנחים:
א .פרסום שירותים ומבצעים של מרכז השירות יעשה על-פי מאפייני פרסום מוצר של היצרן )לוגו היצרן
והפרדת מותג היצרן( ).(1
1

עלון שיווקי על-פי מאפייני פרסום מותג מרצדס

ב .מרכז שירות אשר מפרסם שירותים ומוצרים
של מותגים אחרים יכלול בפרסום את שם מרכז השירות ) (2ללא שימוש בלוגו של מרצדס.
2

תבנית עלון פרסום למוצרים/שירותים אשר אינם מותגי מרצדס
)לשם המחשה בלבד(
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 .1.7אינטרנט
אתר אינטרנט של מרכז השירות יעוצב על-פי מאפייני עיצוב של היצרן .באתר של חטיבת מרצדס יהיה קישור
ישיר ) (1לאתר הבית של כל מרכזי השירות .בניית אתר אינטרנט תעשה בתאום ובאישור של החטיבה.
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 .1.8באנרים/כרזות
בתצוגות ,אירועים ,השקות וכו ,,יש להשתמש בבאנרים העמידים לכל תנאי מזג אויר .הבאנרים נועדו לשימוש
בשטח החיצוני של מרכז השירות בלבד ואין להשתמש בהם כקישוט או למטרות דקורציה .הבאנר יהיה עשוי
מאריג מפרשים ,צבע הרקע הינו כחול .הבאנר יהיה באחד משני גדלים ) 750X5500מ"מ או  1000X8000מ"מ(
עם  4חוטי מתיחה ) (1ו  6עד  10חרירים ) .(2באנרים יירכשו רק מספקים מאושרים על ידי החטיבה.

2

1

באנר לוגו מרצדס

 .1.9דגלונים
ניתן לעשות שימוש בדגלונים לשם תיחום ומשיכת תשומת לב לאזורי פעילות .הדגלונים עשויים מבד ,לוגו
מרצדס יופיע בלבן על רקע כחול .גודל כל דגלון הינו  150X150מ"מ .דגלונים יירכשו רק מספקים שיאושרו
על ידי החטיבה.
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 .1.10דגם שלט  Pylon/Mini Pylonשולחני
דגם מוקטן של שלט  148X320) Pylonמ"מ( ושלט  75X124) Mini Pylonמ"מ( משמשים להצגת המותג
באזורי שירות לקוחות  -משרדים ,דלפקי קבלה וכו ,ומיועדים להצבה ע"ג שולחן )שלט  Mini Pylonיכול
לשמש גם כמתנה( .השלט יכלול את כוכב מרצדס בצבע כסף ואת שם היצרן  Mercedes-Benzבצבע לבן,
רקע השלט הינו כחול .השימוש בדגמים אלו הינו אופציונלי.

 Pylonשולחני

 .1.11מסגרת לתמונות פרסום
במידה ומשתמשים בתמונות פרסום יש להשתמש במסגרת אלומיניום רשמית של היצרן.
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פרק יח :,חלפים
 .1כללי
על מנת להבטיח את שביעות רצון הלקוחות ולשמור על סטנדרטים גבוהים של איכות במתן השירות ,נדרש מרכז
השירות לתת מענה לכל תקלה שתתעורר  -במהירות ,ביעילות ובמקצועיות .אמות המידה להלן מתייחסות ,בין
היתר ,למלאי החלפים שמרכז שירות נדרש להחזיק ,איכות החלפים והתאמתם לדגם הרכב ותנאי אחזקתם.

 .2דרישות איכות והתאמה
מרכז שירות ירכוש אך ורק חלפים העומדים בדרישות איכות והתאמה ביחס לדגם הרכב הרלוונטי ,ויעשה שימוש
אך ורק בחלפים כאמור.
בחוברת זו ובהתאם לצו "חלף העומד בדרישות איכות והתאמה" הינו חלף שהתקיימו בו אחד או יותר מאלה:
א .הוא חלף מקורי.
"חלף מקורי"  -חלף שהתקיימו בו אחד מאלה (1) :הוא ארוז באריזה של יצרן הרכב הנושאת את שם היצרן
וסימני המסחר; ) (2יצרן הרכב סימן אותו או את אריזתו במספר ואותו מספר מופיע בקטלוג של יצרן הרכב;
) (3ניתן לזיהוי בקטלוג של יצרן הרכב;
ב .הוא חלף מסוג שמן או מוצר סיכה או נוזל לרכב או תוסף לרכב ,התואם את הדרישות שקבע יצרן הרכב
שעניינן תכונות מוצר כאמור מבחינה פיזיקאלית וכימית.
ג .הוא חלף  ,OEMזולת אם כלמוביל הוכיחה לגביו כי הוא אינו מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה לחלף
מקורי.
חלף  OEMהינו חלף העונה על שני התנאים המצטברים הבאים) :א( החלף יוצר על ידי יצרן המייצר חלפים
מאותו סוג ולאותו דגם עבור יצרן רכב ,או בהרשאת יצרן רכב או מטעמו; )ב( החלף יוצר לצורך דגם ספציפי
של רכב מסוים מתוצרת היצרן;
ד .הוא חלף המהווה חלק ממעטפת הרכב ,זולת אם כלמוביל הוכיחה לגביו כי הוא אינו מצוי בדרגת איכות
והתאמה מקבילה לחלף מקורי.
ה .הוא חלף התואם תקן ישראלי או תקן זר המצויים בתוקף ,זולת אם כלמוביל הוכיחה לגביו כי הוא אינו מצוי
בדרגת איכות והתאמה מקבילה לחלף מקורי.
"תקן זר"  -תקן או הוראה דומה המוכרים בארצות מערב אירופה או בארצות צפון אמריקה או ביפן או על
ידי מוסד של האו"ם ,כמפורט בחלק א ,של התוספת השנייה לתקנות התעבורה תשכ"א  ,1961 -למעט "תקן
 "I.S.Oו"תעודת  "A.A.M.V.Aכהגדרתם בתקנות האמורות.
"תקן ישראלי"  -ראה פרק ב - ,הגדרות;
ו .הוא חלף אחר ,ובלבד שהוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה לחלף מקורי )"חלף אחר"(.
)להלן בהתייחס לסעיפים א  -ו "קטגוריות של דרישות איכות והתאמה"(.
מרכז השירות יוודא ,לפני השימוש בכל חלף ,כי אותו חלף בא בגדר אחת מהקטגוריות של דרישות איכות
והתאמה ביחס לדגם הרכב הספציפי לו יינתן השירות.
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 .3אחריות בגין חלפים
א .מרכז השירות יציג באופן ברור ,במקום הנראה לעין ,באולם הקבלה ,את תקופת האחריות הניתנת לחלפים
שונים שסופקו על ידי כלמוביל ,ולחלפים שונים שסופקו על ידי ספק אחר.
מרכז השירות יציין בשלט עליו תוצגנה תקופות האחריות השונות כאמור ,כי אין בהתקנת חלף שאינו
באחריות כלמוביל ,כשלעצמה ,כדי לשלול את האחריות לרכב.
ב .מרכז שירות יקפיד להציג ללקוחות ,באופן ברור ובמקום בולט ,את תנאי האחריות לחלפים ולאביזרים.
ג .מרכז שירות יקפיד לציין בחשבונית ללקוח ,במקום בולט ,את סוג החלף בו נעשה שימוש )מקורי ,תחליפי,
משומש ,משופץ( ,את תקופת האחריות לתפקודו התקין של החלף ,והאם מקנה האחריות לחלף הינו כלמוביל
או אחר .מבנה החשבונית יהיה כדוגמת החשבונית המצורפת כנספח ב) 7 - ,יודגש כי הדוגמה הינה
להמחשה בלבד(.

 .4מלאי חלפים  -כמות ,רישום ואחסון
א .מרכז שירות יחזיק בכל עת מלאי חלפים בסיסי ,בהתאם לדרישות כלמוביל אשר יתעדכנו מעת לעת .לגבי
חלפים שהינם  Fast Moving Itemsיחזיק מרכז השירות ,בכל עת ,מלאי חלפים המספיק לצריכה מינימאלית
של חודש לפחות ,בהתאם להנחיות כלמוביל.
ב .מרכז השירות ינהל ,באמצעות תוכנות ניהול אוטומטי של בקרת מלאי ,רישום ממוחשב ,עדכני ואמין של
מלאי החלפים .כל החלפים יתויגו ויוכנסו למלאי.
ג .החלפים יהיו מאוחסנים באריזות המקוריות שלהם.
ד .חלפים שהוחלפו במסגרת תביעות )אחריות ,תחזוקה Recell ,או  (Campaignיאוחסנו בפינת/חדר אחסון
חלקי תביעות כאמור בפרק י ,סעיף  .12.3חלפים אלו יתויגו ויישמרו בהתאם לדרישות החטיבה .החלפים
יועברו למחסן הלוגיסטי של כלמוביל על-פי דרישת החטיבה.
לדרישות כלמוביל בנוגע למחסן החלפים ובנוגע לאחסון חלקי תביעות )חלפים שהוחלפו במסגרת עבודות
באחריות( ראה פרק י ,סעיף  ,12פרק יא ,סעיף .2

 .5אספקת חלפים לאחר שעות הפעילות
מרכז שירות ידאג לכך כי אספקת חלפים אליו תתאפשר גם בשעות שלאחר שעות הפעילות הרשמיות שלו .לשם
כך ,ידאג מרכז השירות לחדר מתאים לפריקת סחורה ,שהגישה אליו תהא חיצונית למרכז השירות.

 .6העברת מידע בעניין חלפים ושירות
א .אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מסעיפים אחרים בחוברת זו שעניינם העברת מידע לכלמוביל.
ב .מרכז השירות ימסור לכלמוביל ו/או לנציגיה ,לפי דרישתה ,מידע בנוגע לכמות המלאי הכוללת המצויה בידי
מרכז השירות ,לרבות מידע כאמור על-פי קטגוריות של חלפים )המידע לא יכלול מידע אשר יש בו כדי לזהות
את הספקים מהם רכש מרכז השירות את החלפים(.
ג .מרכז השירות ימסור לכלמוביל ו/או לנציגיה ,לפי דרישתה ,מידע בנוגע לשירות שהעניק מרכז השירות לרכב
מסוים )למעט מידע שעניינו מחיר השירות לרכב ,ולמעט מידע אודות פרטי הספקים מהם רכש המוסך
חלפים(.
ד .מרכז השירות ימסור לכלמוביל ו/או לנציגיה ,לפי דרישתה ,כל מידע הנדרש לכלמוביל לצורך בירור תביעה
שהוגשה נגדה ,בקשר לאחריות לרכב.
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ה .מרכז השירות ימסור לכלמוביל כל מידע הנדרש לה בכל הנוגע למלאי החלפים שכלמוביל סיפקה למרכז
השירות .כמו כן ,מרכז השירות יאפשר לכלמוביל ו/או למי מטעמה לבדוק בכל עת את מלאי החלפים
האמור.
ו .מרכז השירות ימסור לכלמוביל ,על-פי דרישתה ,מידע בדבר סוג החלפים שנרכשו על ידי מרכז השירות במהלך
שלושת החודשים שחלפו קודם לדרישתה ,מספרם הקטלוגי ושם יצרן החלפים )למעט מידע המזהה את
הספקים מהם רכש מרכז השירות את החלפים ,כמות החלפים או מחירם(.
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פרק יט :,טכנולוגיות שירות ומידע
 .1כללי
 .1.1על מנת להבטיח שירות יעיל ומקצועי ללקוח ,נדרש מרכז השירות לרכוש ולעשות שימוש בתשתיות תקשורת,
בחומרה ובתוכנה כמפורט להלן.
 .1.2כל תשתיות התקשורת ,החומרה והתוכנה המפורטים להלן ,ידרשו להתאים לסטנדרטים של החטיבה
ולדרישותיה.
 .1.3כמו כן ,תשתיות התקשורת ,התוכנה והחומרה של מרכז השירות יעודכנו מעת לעת על-פי הדרישות
הפונקציונאליות והטכנולוגיות של החטיבה ,באופן שיתאימו לתהליכי העבודה והטכנולוגיות הנדרשות על
ידי כלמוביל ו/או היצרן.

 .2תשתיות תקשורת
 .2.1תקשורת מקומית )(LAN
 .2.1.1במרכז השירות יותקן ארון תקשורת סטנדרטי ברוחב  .U19בארון התקשורת יותקן לוח ניתוב Patch
) (panelתקני ואליו יחוברו כל כבלי התקשורת.
 .2.1.2לכל עמדת עבודה ממוחשבת )מנהל ,מחסנאים ,יועצי שירות ,פקידים ,אנשי מכירות ,עמדות העבודה
במוסך ,צב"ד ממוחשב וכו (,תותקן נקודת תקשורת כפולה )בעלת שני שקעים( .השקעים יהיו שקעים
תקניים מסוג .RJ-45
 .2.1.3כל נקודת תקשורת תחובר בכבלים מסוג  CAT-6תקניים ומסוככים אל לוח הניתוב בארון
התקשורת.
 .2.1.4בארון התקשורת יותקן מתג תקשורת ) (switchמקומי.
 .2.1.5במרכז השירות תותקן נקודת תקשורת ייעודית עבור מנהל השירות האזורי של כלמוביל.
 .2.2תקשורת מרחבית )(WAN
 .2.2.1מרכז השירות יקושר לכלמוביל באמצעות קו תקשורת  IP-VPNייעודי ,ברוחב פס כפי שיקבע על ידי
אגף מערכות מידע של כלמוביל על-פי צרכי התקשורת של מרכז השירות .קצהו של קו התקשורת יותקן
בסמוך לארון התקשורת .במידה ושירות  IP-VPNאינו מתאים לצורכי מרכז השירות יקושר מרכז
השירות בקו תקשורת ייעודי אחר כפי שיקבע על ידי אגף מערכות מידע בהתאם למקרה.
 .2.2.2קו התקשורת יחובר באמצעות נתב לספק התקשורת "בזק" או כל ספק תקשורת אחר אשר יאושר על
ידי כלמוביל.
 .2.2.3כלמוביל תספק את הקו ותנהל את ההתקשרות עם ספקי התקשורת עד וכולל הנתב .מרכז השירות
יישא בעלויות התקשורת כפי שייקבע מעת לעת.
 .2.2.4מרכז השירות יתקין מערכות של תקשורת טלפונית ובכלל זה מכשירי פקסימיליה .מערכות התקשורת
הטלפונית במרכז השירות יהיו במספר ובפריסה שיאפשרו מענה הולם לצורכי ההתקשרות עם
לקוחות.
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 .3חומרה
 .3.1שרת  -מרכז השירות יתקין שרת ייעודי מסוג HD 120Gb ,RAM 1Gb ,Pentium IV :עם מערכת הפעלה
 MS-Windows 2003 Serverלפחות או  UNIX SCOגרסה  5.05ומעלה ,וזאת על-פי דרישות מערכת
ניהול המוסך שברשותו .השרת יותקן בחדר תקשורת או בסמוך לארון התקשורת .בכל מקרה יותקן
השרת בסביבה פיזית הולמת )סביבה נקייה מאבק במידה סבירה וממוזגת אוויר( כאשר הוא מוגבה
מהקרקע במידה מספיקה למנוע נזקי רטיבות כתוצאה מהצפה .השרת יכלול אמצעי לגיבוי נתונים
ויחובר לאספקת החשמל דרך מכשיר אל פסק.
 .3.2מחשבים  -על מנת לאפשר לגורמים הרלוונטים גישה נוחה ומהירה למערכות המחשב לצורך תפעול ,הפקת
נתונים ודוחות ,הצעות מחיר ,מחירי חלפים וכדומה כל המחלקות במרכז השירות יהיו מצוידות במחשבים
אישיים המחוברים ברשת ומכילים את כל התוכנות הדרושות לביצוע תפקידם .המחשבים יהיו לפחות מסוג
 RAM 512Mb ,HD 60Gb ,Pentium IV,עם מערכת הפעלה  ,MS-Windows XPאו גירסה מתקדמת יותר ,ודפדפן
 Explorerגירסה  7ומעלה.
 .3.3מדפסות  -בעמדות שיוגדרו על ידי כלמוביל יותקנו מדפסות לייזר ש"ל מסוג ומדגמים אשר אושרו על ידי
כלמוביל ואשר מופיעים ברשימה שתפורסם על ידי אגף מערכות מידע מעת לעת .המדפסות יהיו עם כרטיס
רשת או  Print-serverייעודי מדגם אשר נבדק ואושר על ידי אגף מערכות מידע של כלמוביל.

 .4תוכנה
 .4.1תוכנה לניהול מוסך /מרכז שירות  -מרכז השירות יעשה שימוש בתוכנה לניהול מרכז שירות אשר תתאים,
על-פי הסטנדרטים והדרישות של החטיבה ,לניהול כל הפעולות של מרכז השירות ולהתקשרות בין מרכז
השירות לבין כלמוביל ובכלל זה ניהול  ,CRMניהול מלאי ,ניהול ספרים ,ניהול רישומי מרכז השירות,
ניהול כולל ,ניהול אוטומטי של בקרת מלאי ,הזמנות ואיתור מק"טים .התוכנה לניהול מרכז השירות תאושר
לשימוש על ידי כלמוביל .
התוכנה תאפשר בקרה אוטומטית  -קבלת התראות ואיתותים למנהלים ברמות השונות על חריגות במדדים
ורמות שירות כפי שהוגדרו על ידי כלמוביל ,ותאפשר בחינת מדדים קבועים והגדרת מדדים חדשים לצורך
בחינה מתמדת של פעילות מרכז השירות .המערכת תתמוך בהצגת מבצעים והודעות בהתאמה ללקוח.
התוכנה תתמוך בכל סוגי הדיווחים שיוגדרו מעת לעת על ידי כלמוביל :דיווחים שוטפים ,דיווחים על אירועים
חריגים ,דיווחים על פוטנציאל מכירת רכב חדש וכדומה.
מערכת הניהול של מרכז השירות תכלול בסיס נתונים מלא עדכני ומדויק .מרכז השירות ידאג לטיוב הנתונים
ולעדכונם באופן שוטף בצורה אשר תאפשר הפקת נתונים וטיפול בלקוחות בהתאם לסטנדרטים של כלמוביל
והיצרן.
 .4.2ממשקי נתונים  -תוכנת ניהול המוסך תכלול ממשקי העברת נתונים על-פי דרישות היצרן והחטיבה ועל-
פי מפרטי אגף מערכות מידע ,ובפרט ממשקים להזמנת חלפים וקבלתם למלאי ,ממשקים להעברת תביעות
אחריות ,ממשקים להעברת היסטורית טיפולים ותיקונים לרכב ,וכן ממשקים נוספים כפי שידרשו מעת
לעת.
במידה ומרכז השירות או מי מטעמו יידרש לבצע התאמות לממשקי העברת הנתונים יישא מרכז השירות
בעלות בדיקות הקבלה שיבוצעו על ידי כלמוביל על-פי התעריפים הנהוגים בענף התוכנה לעבודה מסוג זה.
 .4.3תוכנות אמולציה ומודולי לקוח ) - (clientאם לצורך הפעלת המערכת תידרש התקנת תוכנת אמולציה או
תוכנת קישור למערכות כלמוביל יתקין מרכז השירות על תחנות העבודה של מרכז השירות את התוכנה
הנדרשת .מרכז השירות ישא בעלויות רישיונות התוכנה.
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תוכנות משרדיות  -מרכז השירות יתקין במחשבי המשתמשים תוכנות עזר משרדיות )ובכלל זה דואר
אלקטרוני( אשר יאפשרו באופן מיידי ושוטף חילופי מידע ונתונים בפורמטים סטנדרטיים של קבצי תמלילים,
גיליונות חישוב ,תמונות ,סרטונים וכיוב.,
תוכנות ייעודיות  -תוכנות ייעודיות הן תוכנות המשמשות את מרכז השירות בתהליכי הטיפול ברכב ואשר
מסופקות על ידי יצרן הרכב או על ידי היבואן .תוכנות אלה כוללות ,בין השאר ,קטלוג חלפים ממוחשב,
מדריכים טכניים ממוחשבים ועוד .התקנת תוכנות אלה תתבצע על ידי אגף מערכות המידע של כלמוביל או
בהנחייתו .מרכז השירות ישא בעלויות ההתקנה של התוכנות הייעודיות ובעלויות הרישיונות עבור תוכנות
אלו.
תוכנה לתמיכה מרחוק  -במידה ותידרש תמיכה מרחוק במערכות של התוכנות הייעודיות המסופקות על ידי
יצרן הרכב ו/או כלמוביל ,תותקן על תחנות העבודה במרכז השירות תוכנה לתמיכה מרחוק מסוג  VNCאו
כל תוכנה שוות ערך אשר תאושר על ידי כלמוביל.
רישיונות  -רישיונות של מערכות ההפעלה )של השרת ותחנות העבודה( ושל תוכנות אחרות אשר אינן
מותקנות על ידי כלמוביל יירכשו ישירות על ידי מרכז השירות.
אבטחת מידע  -יישום דרישות ונהלי אבטחת מידע של כלמוביל יהוו תנאי מקדמי לחיבור מערכות מרכז
השירות למערכות כלמוביל .במידה ומרכז השירות מחובר לאינטרנט ,תופרד הרשת המקומית מהאינטרנט
באמצעות  .Firewallעל גבי השרתים ותחנות העבודה יותקנו תוכנות להגנה מפני תוכנות זדוניות )וירוסים,
סוסים טרויאניים ,רוגלות וכו ,(,תחנות העבודה והשרתים יוגנו בקודי גישה אישיים .מערכות מרכז השירות
יגובו על-פי הפרקטיקה המקובלת על מנת להבטיח התאוששות מהירה מאובדן מערכות או מידע.
מרכז שירות הפועל ברשת של יבואן אחר יפריד בין מערכות המחשב המקושרות לכלמוביל וליבואן האחר
באופן פיזי ,קרי לא ימצאו מחשבים המקושרים בו זמנית לכלמוביל וליבואן האחר ,בין הרשתות המקומיות
יוקם  frewallאשר תצורתו תאושר על ידי אגף מערכות מידע של כלמוביל.
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פרק כ :,ציוג וכלי עבוגה
 .1ציוג וכלים )כולל גיאגנוסטיקה(
 .1.1כללי
א .מרכז השירות יהיה מצויד באופן קבוע בכל הציוד העדכני והכלים העדכניים הנדרשים על ידי החטיבה
ו/או היצרן מעת לעת לביצוע עבודתו .מבלי לגרוע מכלליות האמור מרכז השירות יהיה מצויד בכלי
העבודה הספציפיים המפורטים בטבלת כלי עבודה ספציפיים )ראה נספח ב - 2 ,ציוג וכלי עבוגה
למרכז שירות מרצגס( .לעניין זה יובהר ,כי מרכז השירות ירכוש מעת לעת על-פי דרישות החטיבה
דגמים עדכניים של הציוד/הכלים המפורטים בנספח ציוד וכלי עבודה ו/או אחרים כפי שיידרשו לטיפול
ברכבים.
ב .הציוד והכלים יישמרו בצורה מסודרת ומאורגנת ויסומנו בהתאם לנדרש על ידי החטיבה ו/או היצרן.
ג .למען הסר ספק ,מובהר כי כל הציוד המפורט בפרק זה ,וכל ציוד אחר שירכוש מרכז השירות ,לרבות
ציוד שירכוש בעקבות דרישות כלמוביל ,יירכשו על חשבונו של מרכז השירות.

דוגמא למתקן כלים ספציפיים

דוגמא למתקן כלים ספציפיים

 .1.2מכשירי "סטאר" )איבחון תקלות(
א .במרכז שירות המטפל ב 15 -כניסות ומטה יהיה מכשיר סטאר אחד לפחות.
ב .במרכז שירות המטפל ב 15 -עד  40כניסות יהיו  2מכשירי סטאר לפחות )אחד מהם יכול להיות מסוג
בייסיק(.
ג .במרכז שירות המטפל ב 40 -כניסות ומעלה יהיו  3מכשירי סטאר לפחות )אחד מהם יכול להיות מסוג
בייסיק(.
ד .במרכז שירות עם יותר ממחלקה אחת סעיפים א ,ב ,ג נכונים לכל מחלקה.
ה .מכשירי ה"סטאר" יהיו מעודכנים בגרסה האחרונה .העדכון ייעשה לכל המאוחר  3ימים ממועד הפצת
העדכון.
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פרק כא :,דגמי נישה
מבקש הרשאה לדגמי נישה )דגמי  ,AMGרכבי ספורט ורכבים שמיובאים בכמויות קטנות( יידרש לעמוד ,מלבד
בכל דרישות הליך ההרשאה ואמות המידה ,בדרישות ספציפיות נוספות אשר תימסרנה על-פי בקשה על ידי
החטיבה.
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פרק כב :,מנגנוני בקרה ,מדידה ודיווח
 .1בקרה וסקרים
 1.1מדדים
מרכז שירות נדרש לנהל מדדים פנימיים מקצועיים תפעוליים ושירותים כמפורט בפרק יד - ,תהליכים -
תהליכי ניהול ובקרה .מרכז השירות נידרש לעמוד באופן שוטף בסטנדרטים הקבועים לכל מדד )החטיבה
תעדכן מעת לעת את הסטנדרטים(.
 1.2סקרים חטיבתיים
מרכז השירות ישא בעלויות של סקרים ,שיבוצעו על ידי החטיבה ו/או מטעמה מעת לעת.
 1.3שיפור בהתאם לסקרים
א .מרכז השירות יעמוד ברף מינימום בסקרי החטיבה )לדוגמא :בקרת לקוח סמוי ,שביעות רצון ,סקר
לקוחות נוטשים וכד .(,אי עמידה ברף המינימום משמעו אי עמידה באמות המידה.
ב .מרכז השירות ישפר את השירות הניתן ללקוחותיו בהתאם לתוצאות הסקרים השונים.
ג .החטיבה רשאית לשנות מעת לעת את רפי המינימום בסקרים בהם נידרש מרכז השירות לעמוד.
 1.4סקרים ובקרות נוספות
החטיבה רשאית מעת לעת לבצע בקרות נוספות) :כגון :מבדק באמצעות כלי הערכה ,סקר טלפוני ועוד( כולל
הצבת רפי מינימום בבקרות אלו בהם יידרש מרכז השירות לעמוד.

 - Audit .2ביקורות
 2.1מטרת עריכת הביקורות
בדיקת עמידתו של מרכז השירות בקריטריונים ובסטנדרטים שנקבעו בחוברת אמות המידה.
סוגי הביקורות -
א .ביקורת תקופתית  -נערכת אחת לשנתיים על ידי החטיבה או מי מטעמה ,ומטרתה לבחון את העמידה
באמות המידה .עמידה בביקורת זו הינה תנאי להמשך ההרשאה כמרכז שירות מורשה מטעם החטיבה.
ב .ביקורת יזומה  -החטיבה או מי מטעמה ,יבצעו ביקורות יזומות בתחומים שונים לבדוק את מידת
עמידת מרכז השירות באמות המידה )לרבות בתהליכי השירות( .ביקורות אלה יבוצעו מעת לעת בהתאם
לשיקולי החטיבה .עמידה בביקורת זו הינה תנאי להמשך ההרשאה כמרכז שירות מורשה מטעם
החטיבה.
ג .ביקורת עצמית  -בכל שנה בה לא מתבצעת ביקורת תקופתית ,יבצע מרכז השירות ביקורת בהתאם
לחוברת ההערכה )כהגדרתה להלן(.
ד .ביקורת חוזרת  -ביקורת שתערוך החטיבה או מי מטעמה במרכז השירות אשר קיבל בביקורת תקופתית
או בביקורת יזומה ציון נמוך מ .90% -הביקורת החוזרת תיערך רק לגבי הנושאים בהם נמצאו ליקויים.
 2.2תחומי הביקורת
כל הביקורות תערכנה בהתאם לחוברת הערכה אשר תועבר למרכז השירות מאת החטיבה בחוברת ההערכה
יפורטו סעיפי אמות המידה באופן מדיד )"חוברת הערכה"(.
הביקורת כוללת את כל תחומי אמות המידה ,כגון :ציוד ,תהליכי עבודה ,כוח אדם ,הכשרות והסמכות ,שיווק,
מערכות מידע ,שירות לקוחות ועוד .דרך הביקורת מתבצעת הטעמה ושימור הסטנדרטים בנושאים אלו.
מהדורה 01/11.06

 -פרק כב :,מנגנוני בקרה ,מדידה ודיווח -

-3-

 .3דוח "הצפת" חריגים )בקרה על מדדים(
במרכזי השירות תשולב מערכת ל"הצפת" חריגים ע"מ לאתר ולהתריע על מקרים חריגים כגון :מספר חריג של
כניסות לטיפול בתקלה של רכב מסוים ,תקלות חוזרות בכמות חריגה ,עלות טיפול חריגה לרכב בתקופה מסוימת
ועוד .המדדים לנתונים חריגים ייקבעו מעת לעת ויימסרו למרכזי השירות על ידי החטיבה.

 .4מעגלי אבטחה
א .מטרת מעגלי האבטחה :יצירת תהליך בקרה ודיווח מושכל בין כלל הגורמים אשר מטפלים בלקוח.
ב .מעגלי האבטחה מפרטים את מערכת קשרי העבודה )ברמת ההפעלה והדיווח( בין בעלי התפקידים המטפלים
בלקוחות.
ג .מעגלי האבטחה מתייחסים לכלל הנושאים הקשורים לטיפול בלקוח )אירועי שירות ,שירותי  24שעות,
תהליכי ניהול ובקרה וכד.(,
ד .על מרכז השירות להפעיל את מעגלי האבטחה על-פי השרטוט להלן ובהתאם )לנספח ב - 8 ,נוהלי
אסקלציה(.
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פרק כג :,דרישות כלליות
 .1עמידה בדרישות הדין ובדרישות הרשויות
מרכז שירות נדרש לעמוד ,בכל עת ,בכל דרישות הדין ובכל הדרישות של הרשויות המוסמכות )ובכלל זה משרד
התחבורה ,הרשויות המקומיות ,המשרד לאיכות הסביבה ,מכבי אש ,משטרה ,וכדומה( ,לרבות )ומבלי לגרוע
מכלליות האמור( בדרישות הנוגעות לניהול והפעלה של מרכז שירות )המכונה לעיתים מוסך שירות מורשה(.
האחריות לברר מהן הדרישות ,וכן האחריות להשגת כל האישורים ,הרשיונות ,ההיתרים וכל מסמך אחר ,הנדרשים
על ידי הרשויות ו/או הדין ,מוטלות על מבקש ההרשאה ו/או מרכז השירות על-פי העניין.
האישורים ,הרשיונות ,ההיתרים וכל מסמך אחר הנדרש על ידי הרשויות ו/או הדין יוצגו בפני כלמוביל מיד עם
דרישתה.

 .2בעלות/זכות שכירות במקרקעין
המקרקעין עליהם יתנהל מרכז השירות יהיו בבעלות מרכז השירות ,או יהיו שכורים על ידו לתקופה של  9שנים
לפחות ,החל מיום החתימה על הסכם ההרשאה.
במקרה שהמקרקעין הינם בשכירות כאמור ,נדרש שעצם ההתקשרות בהסכם ההרשאה ו/או ההפעלה של מרכז
שירות במקרקעין לא תזכה את המשכיר של המקרקעין בזכות לשנות ,לבטל ,לסיים או לקצר את תקופת השכירות,
והיא לא תהווה הפרה של הוראות הסכם השכירות.

 .3שירותי מרכז שירות
מרכז שירות מחויב ליתן את שירותי המוסך הבאים :כל שירות לרכב בתחום המכונאות ,חשמל ,מיזוג אוויר,
ואיבחון.

 .4מיקום מרכז השירות
מרכז השירות יהיה ממוקם בסביבה אשר הולמת מוסך כדוגמתו )לרבות מבחינת נגישות לקוחות( ואשר הולמת
את התדמית המותגית של החטיבה.

 .5מפרטים טכניים  -מבנה ותשתיות
כל המערכות של מרכז השירות )במבנה מרכז השירות ומסביב לו( ,וכל התשתיות התומכות במרכז השירות כגון:
חשמל ,תקשורת ,מים ,כיבוי אש ,מיזוג ,תברואה ,איכות הסביבה ,תנועה ,חניה וכו ,,חייבות לעמוד בתקנים
הישראלים הרלוונטיים ולהיות מאושרות על ידי הגורמים המוסמכים )עירייה ,רשויות ממשלתיות ומומחים,
הכל בהתאם לנדרש על-פי דין( .מבלי לגרוע מכלליות האמור מבנה מרכז השירות יתאם את התקנים הישראלים
העדכניים ,לרבות בנושא רעידות אדמה.
כל החומרים והציוד אשר קיימים/יסופקו למרכז השירות ,יתאימו לדרישות התקן הישראלי ,ובהעדר תקן ישראלי
לתקן  ASTMהמתאים.
התקנת המערכות והתשתיות תתבצע בידי קבלנים מורשים ,הרשומים בפנקס הקבלנים והמורשים בידי הרשויות
הרלוונטיות ,לבצע את העבודות השונות.
מומלץ להשתמש ביועצים מומחים בעלי ניסיון בתחומים הייעודיים.
מרכז השירות יציג לכלמוביל אישור של הרשות המקומית ושל הגורם המוסמך על-פי דין )הכל לפי העניין( ,כי
המערכות /התשתיות והתקנותיהן עברו בדיקות כנדרש וקיבלו את האישורים הנדרשים על-פי דין.
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הדרישות בסעיף זה תקפות לכל המערכות של מרכז השירות )במבנה מרכז השירות ומסביב לו )בחצר( ולכל
התשתיות התומכות במרכז השירות גם אם לא הוזכרו לעיל במפורש.

 .6ניקיון ,סדר ותחזוקה
א .כל אזורי מרכז השירות יהיו נקיים ומסודרים במשך כל שעות העבודה.
ב .כל המבנים בשטח מרכז השירות יהיו בכל עת במצב מבני תקין ובעלי חזות נקייה ונאותה ,בהתאם לדרישות
כלמוביל.
ג .למרכז השירות יהיו שירותי תחזוקה שוטפים )עובדים ייעודיים במרכז השירות או קבלני משנה( אשר
באחריותם לתחזק באופן שוטף את מתקני מרכז השירות.
ד .במרכזי שירות בהם יש שטחים ירוקים וצמחייה מרכז השירות יעסיק שירותי גינון )עובדים ייעודיים במרכז
השירות או קבלני משנה(.

 .7איכות הסביבה
מבלי לגרוע מכל האמור בחוברת זו מרכז השירות יקיים את כל דרישות דיני איכות הסביבה והמשרד לאיכות
הסביבה ו/את כל הדרישות של הרשויות המקומיות בנושאי איכות הסביבה.
מרכז השירות יהיה קשור עם גורמים המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה בכל הקשור לפינוי חומרים כגון:
מצברים ,שמנים ,מסננים ,נוזלי קירור וכדומה.

 .8בטיחות וביטחון
מרכז השירות יקיים וימלא אחר כל דיני הבטיחות והביטחון ודרישות משרדי הממשלה ,בעניין זה ,גורמי ביטחון
כמשטרה ופיקוד העורף ,הרשות המקומית ושירותי כיבוי האש.

 .9שירותים שונים
א .מרכז שירות יעמוד לרשות הלקוחות במסגרת שעות העבודה המקובלות בענף.
ב .מרכז שירות יציג במקום הנראה לעין באולם הקבלה ,בספרות ברורות וקריאות ובמטבע ישראלי ,את המחיר
הכולל בעד שעת עבודה .כמו כן ,מרכז השירות יעמיד באולם הקבלה ובחדר ההמתנה ,במקום נגיש לעיונו
של כל לקוח ,חוברת המפרטת את המחיר הכולל של טיפולים תקופתיים ושל שירותים מיוחדים המוצעים
ללקוחות על-פי הנחיות כלמוביל.
ג .מרכז השירות יעמיד באולם הקבלה ובחדר ההמתנה ,במקום נגיש לעיונו של כל לקוח ,חוברת המפרטת את
רשימת הדגמים העדכנית לגביהם מורשה מרכז השירות ליתן שירותי מוסך.
שלט המציין באופן ברור כי מרכז השירות מורשה ליתן שירותי מוסך אך ורק לדגמים המופיעים בחוברת
הנ"ל ,יוצג במקום נראה לעין באולם הקבלה ובחדר המתנה.
ד .מרכז השירות יציג באופן ברור ,במקום הנראה לעין ,באולם הקבלה ,את תקופת האחריות הניתנת על ידו
בגין עבודה שבוצעה במרכז השירות.

 .10נגישות נכים
מתקנים פנימיים וחיצוניים יעמדו בתקן הישראלי הנוגע לנכים.
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 .11עמידה בדרישות אמות המידה
א .למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר ,כי הדרישות המופיעות בחוברת אמות המידה להלן
)כגון גודל שטחים ,כמות כוח אדם ,מספר עמדות עבודה( הינן דרישות מינימום בכל הנוגע לפעילותו של מרכז
השירות כמרכז שירות לכלי רכב מתוצרת היצרן ,וזאת בנפרד מכל פעילות אחרת של מרכז השירות.
ב .יודגש ,כי העובדה שמרכז שירות לכלי רכב מתוצרת היצרן נותן במקביל שירותי מוסך לכלי רכב ממותג אחר
)בין אם האחרונים מיובאים על ידי כלמוביל ובין אם לא( אינה גורעת מחובתו של מרכז השירות לעמוד בכל
הדרישות שבחוברת אמות המידה.
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