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.1

הגדרות:
 .1.1הקבלן ו/או ספק השירותים -המציע הזוכה במכרז.
 .1.2קטר נוסעים – קטר המוביל מערך נוסעים ובו  2תאי ניהוג (אחד מכל צד) .הנעת
הקטר יכולה להתבצע באמצעות דיזל גנראטור או באמצעות חשמל .קיימים ברכבת
ישראל מס' סוגי קטרים מסוג דיזל וחשמל ( . )TRAXXייתכן ובעתיד רכבת ישראל
תרכוש קטרים דואליים (לשימוש בדיזל או בחשמל).
 .1.3קטר מטענים – קטר המוביל רכבת משא ובו  2תאי ניהוג/תא ניהוג אחד .הנעת
הקטר יכולה להתבצע באמצעות דיזל גנראטור או באמצעות חשמל.
 .1.4תא ניהוג (קבינה) –תא פנימי הנמצא בקצה קטר  /קרון כוח ממנו מפעיל הנהג את
הציוד הנייד ושולט בכלל מערכות הפיקוד והעזר .תא הניהוג כולל חלון קדמי,
חלונות צד ,שולחן נהג ,כיסא נהג וכיסא מלווה ופריטים נוספים.
 .1.5קרון נוסעים – יחידה ניידת בודדת המשמשת להסעת נוסעים.
 .1.6קרונוע (סט) –יחידה ניידת מסוג  EMU / IC3הכוללת קרונות שאינם ניתנים
להפרדה ,המונעים באופן עצמאי ללא קטר או קרון כוח.
 .1.7קרון כוח – קרון הממוקם בקצה מערך קרונות (מצדו השני של הקטר).קרון הכוח
מורכב מתא ניהוג אחד ,חדר גנראטורים לייצור חשמל לצורך הזנת הרכבת ,וסלון
נוסעים מוקטן (כחצי קרון בשתי הקומות) .ב"עידן החשמול" יוסבו קרונות הכוח
לקרונות נוסעים רגילים  /מיוחדים על פי החלטת רכבת ישראל.
 .1.8קרון נכים – יחידה ניידת בודדת המשמשת להסעת נוסעים ומותאמת לצרכי נוסעים
נכים המשתמשים בכיסאות גלגלים .בכל מערך קרונות ישנו קרון נכים אחד .מבנה
פנים הקרון שונה מקרון נוסעים (רגיל) במספר היבטים.
 .1.9מערך קרונות– כלי נייד רכבתי המורכב ממספר קרונות משתנה וקרון כוח (במערך
דיזל) .מערך המחובר לקטר מאפשר נסיעה עצמאית בקו נתון .ברשות רכבת ישראל
ישנם  2סוגים מרכזיים:
מערך חד קומתי ( –SDסינגל דק) – מערך קרונות מסוג PUSH
.1.9.1
PULLאו  .SIMENSמערך זה מורכב בד"כ מ 8-9 -קרונות נוסעים כולל קרון
כוח ,אך יכול לנסוע בתצורה של עד קרון אחד המחובר לקטר.
מערך דו קומתי( –DDדאבל דק) – מערך קרונות בעלי שתי קומות.
.1.9.2
המערך מורכב בד"כ מ 6-8קרונות נוסעים כולל קרון כוח  ,אך יכול לנסוע
בתצורה של עד קרון אחד המחובר לקטר.
 .1.10מערך קרונועים– כלי נייד רכבתי המופעל ללא קטר ומורכב ממספר סטים
משתנה הנע בין  1-5סטים .כל סט מורכב משלושה קרונות המחוברים באופן קבוע,
כלומר בפועל ישנם  3-15קרונות במערך בזמן נתון .ההתייחסות לסוג ציוד זה הינה
תמיד על פי סט קרונוע .ברשות רכבת ישראל מצוי כיום סוג קרונועים אחד מדגם
 IC3שהינו חד קומתי .בכוונת רכבת ישראל להצטייד בשנים הקרובות בסוג
קרונועים נוסף בשם  EMUשהינו דו קומתי ,חשמלי ומופעל ללא קטר.
 .1.11פנטוגרף -מכשיר המעביר זרם חשמלי מקווי חשמל עיליים והנעת רכבות
הפועלות על חשמל.
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 .1.12רכבת– נסיעה מוגדרת של ציוד נייד ברשת המסילות הראשית ,היוצאת בזמן
מוגדר ממתחם/תחנת מוצא ומסיימת בזמן מוגדר במתחם/תחנת יעד ,בעלת מספר
ספציפי.
 .1.12.1רכבת מסחרית – רכבת המסיעה נוסעים או מטענים.
 .1.12.2רכבת ריקה (מערך ריק  /מ"ר) – רכבת שאינה מסחרית ומופעלת
כתוצאה מצרכים תפעוליים של רכבת ישראל כדוגמת העברת מערך מתחנת
נוסעים למתחם רכבתי בסיום יום העבודה.
 .1.12.3רכבת סדירה – רכבת המופעלת באופן שיטתי ומחזורי בתקופת לוח
זמנים תפעולי .לכל רכבת סדירה קיים מספר המשקף נסיעה מחזורית
המתרחשת אחת ליממה בימי חול או אחת לשבוע בימי ו' ומוצ"ש בכל
תקופה לו"ז תפעולי.
 .1.12.4רכבת מיוחדת – רכבת שאינה מופעלת באופן שיטתי כחלק מלוח
הזמנים התפעולי .רכבות אלה יקבלו מספר שונה ומובחן ממספרי הרכבות
הסדירות.
 .1.13קו נסיעה – מסלול נסיעה מתחנת מוצא קבועה לתחנת יעד קבועה הכולל
הפעלה שיטתית של רכבות לאורך היממה עלפי התכנית התפעולית.
 .1.14תכנית תפעולית (לו"ז תפעולי)– תכנית המפרטת את קווי הנסיעה ולו"ז
הרכבות מתחנת המוצא לתחנת היעד ואת תחנות הביניים .תכנית זו משתנה מספר
פעמיים בשנה כתוצאה מתוספת רכבות ,פתיחת תחנות חדשות ,עונתיות וגורמים
נוספים .התכנית מהווה בסיס לתכנון ניקיון הרכבות בתחנות הנוסעים ובמתחמים
הרלוונטיים.
 .1.15סידור מערכים – תכנית המרכזת את התכנית התפעולית עם הקצאת
המערכים והקטרים אשר יפעילו כל משימה (סידור) .סידור המערכים מבוצע ברמה
יומית ומתעדכן אחת לכמה שעות בהתאם לשינויים התפעוליים.
 .1.16תחנת נוסעים– תחנת שירות לנוסעי הרכבת הנמצאת לאורך רשת המסילות.
 .1.17תחנת קצה– תחנת נוסעים המשמשת כתחנת מוצא  /יעד של קו נסיעה אחד
או יותר.
 .1.18תחנת דיור – תחנת נוסעים  /תחנת קצה המשמשת לדיור מערך אחד או יותר
בלילה.
 .1.19מתחם רכבתי– אתר מרכזי של רכבת ישראל בו מתבצעות פעולות אחזקה ו/או
תפעול של ציוד נייד כדוגמת תדלוק ,ריקון שפכים וניקיון .באתרים אלה ישנן
מסילות דיור (חניה) לרכבות שאינן נדרשות לנסיעה בקו או ממתינות לטיפול
כלשהו .קיימת חלוקה לשני סוגי מתחמים:
 .1.19.1מתחם "קטן"– מתחם שהינו תפעולי בלבד ולא מתקיימת בו פעילות
אחזקה ,כלומר שאין בו מוסך .במתחמים אלה העבודה מבוצעת לרוב
במשמרת לילה בלבד וכוללת "טיפול מכין" למספר קטן של מערכים (עד
עשרה) ודיור .עבודת הניקיון מתבצעת לרוב במקביל לשעות העבודה כחלק
מהטיפול המכין .כיום קיימים  2מתחמים הפועלים באופן זה – מתחם תל
אביב דרום ומתחם אשקלון.
 .1.19.2מתחם "גדול"– מתחם המשלב אחזקה ותפעול .במתחמים אלה
העבודה מבוצעת  24שעות ביממה וכוללת "טיפול מכין" למספר רב של
מערכים (מעל עשרה) וטיפולי אחזקה שונים במוסכים .עבדות הניקיון
כוללת את כלל סוגי הניקיון וטיפולי החזות .הדיור במתחמים אלה מבוצע
במסילות בשטח המתחם או בסביבתו .כיום קיימים  4מתחמים הפועלים
4

באופן זה – מתחם קישון ,מתחם חיפה (דיזלים) ,מתחם לוד ומתחם באר
שבע.
 .1.20זמן טרמינל – זמן עמידת ציוד נייד בתחנה  /קו מכין  /קו דיור  /מוסך מרגע
העצירה ועד רגע היציאה .זמן הטרמינל בתחנות קצה הינו קבוע לכל רכבת .זמן
הטרמינל הממוצע לכל רכבת בקו מכין/קו דיור ובמוסך משתנה מרכבת לרכבת על
פי תכנית העבודה והצרכים התפעוליים .במהלך זמן הטרמינל יעבור הציוד הנייד
את הטיפולים הנדרשים לכשירותו ומוכנותו להפעלת רכבות.
 .1.21זמן טרמינל לניקיון – חלון הזמן בו ניתן לבצע עבודת ניקיון  /טיפול חזות
לציוד הנייד באמצעות שיטת עבודה יעילה וכך שאינו פוגע בזמני הטרמינל לניקיון
בשאר הרכבות באותו מתחם/תחנה (כלומר מחולק בין הרכבות הקיימות באותה
עת באופן מיטבי) .זמן זה מחושב בכל אתר לכל רכבת  /מערך  /קטר בהתאם
לתכנית התפעולית היומית.
 .1.22קו מכין – אזור במתחם הכולל מסילה אחת  /שתי מסילות אליו מגיע הציוד
הנייד לביצוע "טיפול מכין" (תדלוק ,ריקון שפכים ,מילוי מים ,בדק טכני וניקיון).
לרוב יעבור הציוד הנייד בקו המכין בעת כניסתו למתחם טרם עמידתו בדיור  /מוסך
או יציאה חזרה לתפעול.
 .1.23קו דיור– מסילה המיועדת לדיור (חניית) רכבות .במתחמים ובסביבתם קיים
אזור או מספר אזורים המוגדרים כקווי דיור ,המשמשים את הציוד הנייד להמתנה
בזמן שאינו נמצא בתפעול .בקווים אלה תבוצע חלק מעבודת הניקיון וטיפולי
החזות (פנימי וחיצוני) .בנוסף ,בחלק מתחנות הנוסעים נעשה שימוש במסילות
לטובת דיור רכבות בעיקר בשעות הלילה ,חלקן בצמוד לרציף וחלקן במנותק ממנו.
 .1.24קו ניקיון – אזור במתחם בו קיימת מסילה אחת  /שתי מסילות המיועדות
לביצוע טיפולי חזות בציוד הנייד .קווי הניקיון יכללו תשתיות בסיסיות רלוונטיות
לביצוע העבודה.
 .1.25סביבת חשמל -אזור במתחם /תחנת רכבת /קטע דרך אשר זורם בו מתח עילי
גבוה ( 25,000וולט) להפעלת רכבות חשמליות.
 .1.26קו רציף – אזור בתחנות הנוסעים בו עומדת רכבת לצורך הורדת והעלאת
נוסעים .מקו הרציף ניתן לעלות למערך לביצוע ניקיון פנימי .על קו זה ניתן לבצע
ניקיון חיצוני בצד אחד בלבד של המערך  /קטר ,מגובה הרציף.
 .1.27מוסך – אזור במתחם בו מבוצעת תחזוקת ציוד נייד.
 .1.28ניקיון תפעולי– שירות ניקיון בסיסי המבוצע בתדירות משתנה על פי צורך
ובהתאם לתכנית התפעולית היומית אותה מפעיל ציוד נייד ספציפי (פעם ביום או
יותר לכל ציוד נייד בתפעול) .מטרת הניקיון התפעולי היא הכנת המערך והקטר
להפעלת רכבת נוסעים מסחרית .מפרט הניקיון הינו מוגדר ויכלול לרוב שילוב של
ניקיון פנימי לקרונות ולתאי הניהוג ,וניקיון חיצוני לתאי הניהוג.
 .1.29טיפול חזות– שירות ניקיון יסודי ,לעומת הניקיון התפעולי ,המבוצע בתדירות
קבועה לכל ציוד נייד בהתאם לשגרת הטיפולים המוגדרת על ידי רכבת ישראל (לא
יותר מפעם ביום) .מטרת טיפולי החזות היא שימור ,שיפור וחידוש חזותי ואחזקתי
לרכיבי הציוד השונים .מפרטי טיפולי החזות מוגדרים ומחולקים לטיפולים
פנימיים וטיפולים חיצוניים בנפרד ולטיפולים לקרונות ולקטרים בנפרד.
 .1.30חבילת עבודה– שילוב של מספר שירותים המבוצעים ומדווחים במקביל.
חבילת עבודה תכלול לרוב סוגי ניקיון ו/או טיפולי חזות המבוצעים על הציוד הנייד
בתדירות זהה .לדוגמא ,בעת כניסת מערך וקטר לקו מכין במתחם קטן ,ניתן לבצע
במקביל ניקיון " מכין לקרון  /קרונוע" ,ניקיון "מכין לקטר" וטיפול "פנימי דרג 1
לקרון  /קרונוע".
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 .1.31שעת עבודה כללי (רג'י) -תשלום בהתאם לערך שעת עבודה שתוזמן על ידי
רכבת ישראל בכתב ושאיננה כלולה במסגרת העבודות המשולמות בהתאם ליחידות
תפוקה ותשלום חודשי קבוע.
 .1.32חטיבת נייד – החטיבה האחראית על רכש ,תחזוקה ותפעול הצי הנייד .כחלק
מכך מנהלת החטיבה את חוזה ניקיון הציוד הנייד ומשמשת כ" שירות פנימי"
בנושא לחטיבת נוסעים וחטיבת מטענים.
 .1.33חטיבת נוסעים– חטיבה תפעולית האחראית על הסעת נוסעים וכחלק מכך על
הנהגים ,הפקחים ,תחנות הנוסעים ומגוון השירותים הנלווים הניתנים לנוסעי
רכבת ישראל .ממשק העבודה עם חטיבת נוסעים הוא הגדול והמשמעותי בשירותי
ניקיון הצי הנייד ,המבוצע בחלקו בתחנות הנוסעים ובזמן הפעלת רכבות מסחריות
אשר תחת אחריותה.
 .1.34חטיבת מטענים  -חטיבה תפעולית האחראית על שינוע סחורות ומטענים
וכחלק מכך על הנהגים ומגוון השירותים הנלווים הניתנים ללקוחות רכבת ישראל
בתחום .ממשק העבודה עם חטיבת נוסעים הינו קטן באופן יחסי בשירותי ניקיון
הצי הנייד ,ומתמקד בניקיון קטרי מטענים בלבד.
 .1.35אגף הפעלה – אגף מטה האחראי על תכנון תנועת הרכבות וניהול ובקרה של
התנועה ברמה הארצית .הממשק המרכזי עם אגף הפעלה הוא בתחום תכנון עבודת
הניקיון כנגזרת מהתכנית התפעולית התקופתית והיומית.
 .1.36הגדרות זמן לתחום הניקיון -
 .1.36.1יממת ניקיון – הזמן שבין השעות  06:00בבוקר ל 05:59בבוקר למחרת.
מוגדר באופן זה מטעמים תפעוליים וטכניים לטובת ספירת הזמן בין
טיפולים ושפה משותפת בכל הנוגע לאיוש כוח אדם והזמנות עבודה.
 .1.36.2משמרת יום – הזמן שבין .06:00-17:59
 .1.36.3משמרת לילה – הזמן שבין .18:00-05:59
 .1.37עידן החשמול– התקופה שבמהלכה וממנה והלאה ,תעבור רכבת ישראל להנעת
רכבות נוסעים באמצעות חשמל ,בנוסף להנעת רכבות מטענים וחלק מרכבות
הנוסעים באמצעות דלק דיזל.
 .1.38מכונת שטיפה לרכבות -בשנים הקרובות עתידה רכבת ישראל להצטייד
במכונה לשטיפת רכבות .ככל והדבר יקרה ,יחולו שינויים בתהליכי השטיפה
החיצונית ועל ספק השירות להיערך בהתאם.

 .2כללי
 .2.1פתיחה
רכבת ישראל ,המספקת שירותי תחבורה להסעת נוסעים ומטענים ,נמצאת בעיצומה של
תקופת פיתוח והתחדשות בדגש על שיפור השירות ללקוחותיה .ניקיון הרכבות וחזות הצי
הנייד נתפס על ידי לקוחות החברה כאחד משלושת הנושאים החשובים והמשפיעים על
שביעות רצונם מהשירות הניתן על ידי רכבת ישראל.
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הגדרת "רכבת נקייה":
מערך קרונות מתוחזק חזותית ונקי על פי סטנדרט מוגדר ,המייצר למשתמש תחושה נעימה
וסביבת נסיעה מושכת ומזמינה.
מפרט שירותים זה ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם ספק שירותי הניקיון,
מגדיר במפורט את מדיניות רכבת ישראל ואת אופן יישומה על ידי ספק השירותים בשנים
הקרובות .מדיניות הרכבת באה לידי ביטוי בהגדרת "שגרת טיפולים" הכוללת את שירותי
הניקיון וטיפולי החזות הנדרשים ,תדירותם ומפרטי הביצוע.
קביעת המדיניות בתחום הינה בסמכותה הבלעדית של רכבת ישראל .ספק השירותים יהיה
רשאי להמליץ לרכבת לאורך חיי החוזה ,על פי מיטב הבנתו וניסיונו המקצועי לגבי המדיניות
הקיימת באותה עת .מובהר ומודגש כי הקביעה הסופית בעניין הינה של רכבת ישראל וכי
לספק השירותים לא תהיה כל טענה בנושא ,ככל שהמלצתו לא התקבלה.
מפרט השירותים כולל את כל המידע הרלוונטי לרבות מידע על צי הרכבות הנייד ,אתרי
העבודה השונים  ,דרישות חומרים וציוד ,היבטי כוח אדם (ניהול ,מטה ועובדי ניקיון),
פיצויים מוסכמים ותמריצים לביצוע העבודה .בנוסף ,המפרט כולל את פירוט תהליכי
העבודה שיבוצעו על מנת ליישם את שגרת הטיפולים המוגדרת .תהליכי העבודה מהווים את
"תורת ההפעלה" בתחום חזות וניקיון הרכבות ומטרתם להסדיר את הממשקים שבין ספק
השירותים לגורמים השונים ברכבת ישראל המעורבים בתחום.
יודגש כי רכבת ישראל נמצאת ותימצא לאורך תקופת ההתקשרות ,בתהליכי שינוי נרחבים
וכי ספק השירותים יושפע משינויים אלה ,ויידרש לבצע את כלל ההשלמות הנדרשות
לעבודות המפורטות ולהתאים את עצמו לעבודה בסביבה תפעולית ,דינאמית ומורכבת .

 .2.2סוגי השירותים במכרז:
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סוג ניקיון /
טיפול חזות

תיאור כללי

מבוצע על:

הערות

ניקיון "דרך"

מערך קרונות

ניקיון תפעולי פנימי לרכבת תוך כדי תנועה ,במהלך  .אינו כולל תאי ניהוג בקרון כוח  /קטר
נסיעה מסחרית בקווים נבחרים.

ניקיון "ראשוני"

מערך קרונות כולל
תאי ניהוג קרון כוח
וקטר

ניקיון תפעולי פנימי לקרונות ופנימי וחיצוני לתאי ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
ניהוג .מבוצע לרוב בתחנות קצה לרכבת בתום מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
נסיעה מסחרית ,בזמן טרמינל קבוע ,כהכנת ייעודיות ועם ציוד מותאם
המערך להפעלת רכבת מסחרית נוספת.
ניקיון תפעולי פנימי לקרונות ופנימי וחיצוני לתא לרוב יבוצע במקביל לניקיון "מכין לקטר"
ניהוג קרון הכוח .מבוצע לרוב בקו מכין במתחם (שירות מספר  4בטבלה).
תפעולי ,בכל כניסת מערך למתחם ,לאחר נסיעה ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
מסחרית ,כהכנת המערך לנסיעה מסחרית נוספת מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
או כל פעולה מתוכננת אחרת (מוסך ,דיור וכדומה) .ייעודיות ועם ציוד מותאם
ניקיון תפעולי פנימי וחיצוני לתא ניהוג בקטר .לרוב יבוצע במקביל לניקיון "מכין לקרון /
מבוצע לרוב בקו מכין במתחם תפעולי ,בכל כניסת קרונוע" (שירות מספר  3בטבלה).
מערך וקטר מהקו למתחם ,לאחר נסיעה מסחרית ,ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
כהכנת הקטר לנסיעה נוספת.
ייעודיות ועם ציוד מותאם
טיפול חזות פנימי יומי המבוצע לרוב בדיור או בקו יכול להתבצע במקביל או לאחר ניקיון "מכין
מכין במתחם תפעולי .כולל בעיקר קירות לקרון  /קרונוע" (שירות מספר  3בטבלה) .לא
שירותים ,שטיחים ,מושבים ונירוסטה כמפורט יבוצע ביום שבו יבוצע טיפול "פנימי דרג ."3
ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
במפרט.
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
ייעודיות ועם ציוד מותאם

ניקיון "מכין לקרון  /מערך קרונות  +תא
ניהוג קרון כוח
קרונוע"

ניקיון " מכין לקטר"

קטר
מטענים

נוסעים

טיפול "פנימי דרג  1מערך קרונות
לקרון  /קרונוע"

/
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טיפול "פנימי דרג  2מערך קרונות
קרונועים
לקרון  /קרונוע"

 /טיפול חזות פנימי שבועי המבוצע לרוב בדיור לא יבוצע במהלך השבוע שלאחר טיפול
במתחם תפעולי .כולל בעיקר ניקיון חלונות ,דלתות "פנימי דרג  ,"3כלומר כ 3-פעמים בחודש
בסך הכול.
כמפורט במפרט.

טיפול "פנימי דרג  3מערך קרונות
קרונועים
לקרון  /קרונוע"

 /טיפול חזות פנימי בתדירות של אחת לשלושה לרוב יבוצע במקביל לטיפול "חיצוני דרג
שבועות המבוצע לרוב בקו ניקיון במתחם תפעולי.3 .א" (שטיפה חיצונית) כמפורט בשירות
מספר .11
כולל את כלל רכיבי פנים הקרון באופן יסודי.

טיפול "פנימי דרג 4
לקרון  /קרונוע"

טיפול "חיצוני דרג
.2א לקרון  /קרונוע"
(דלתות)

טיפול "חיצוני דרג
.2ב לקרון  /קרונוע"
(חלונות)

טיפול חזות פנימי חצי שנתי המבוצע לרוב בקו ניתן להפעלה באמצעות קבלן משנה בכפוף
קרון  /קרונוע
ניקיון במתחם תפעולי .מטרתו חידוש רצפת הקרון לאישור רכבת ישראל.
(שטיחים וריפודים ,משטחי  )PVCוחידוש
שירותים במפרט.
צד מערך קרונות  /שטיפת דלתות חיצונית בתדירות שבועית ביצוע על פי חלוקה לשני צדדים לכל
המבוצעת לרוב בדיור או בקו מכין במתחם קרון/מערך .לא יבוצע במהלך השבוע
קרונועים
שלאחר "חיצוני דרג  ,"3כלומר כ 3-פעמים
תפעולי.
בחודש בסך הכול.
ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
ייעודיות ועם ציוד מותאם
צד מערך קרונות  /שטיפת חלונות חיצוניים בתדירות שבועית ביצוע על פי חלוקה לשני צדדים לכל
קרון/מערך .לא יבוצע במהלך השבוע
המבוצעת לרוב בדיור במתחם תפעולי.
קרונועים
שלאחר "חיצוני דרג  ,"3כלומר כ 3-פעמים
בחודש בסך הכול.
ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
ייעודיות ועם ציוד מותאם
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טיפול "חיצוני דרג קרון  /קרונוע
.3א לקרון  /קרונוע"
(שטיפה חיצונית)

טיפול חזות חיצוני הכולל שטיפה וניגוב מעטפת
הקרון ,דלתות וחלונות חיצוניים .מבוצע בקווי
הניקיון במתחמים בתדירות תלת שבועית.

טיפול "חיצוני דרג קרון  /קרונוע
.3ב לקרון  /קרונוע"
(שטיפת גג)

טיפול חזות חיצוני הכולל שטיפת גג
הקרון/קרונוע .מבוצע בקווי הניקיון במתחמים
בתדירות תלת שבועית.

טיפול "חיצוני דרג .3ג קרון כוח  /קטר
כוח/קטר"
לקרון
(שטיפת גג)

טיפול חזות חיצוני הכולל שטיפת גג
הקרון/קרונוע/קטר .מבוצע בקווי הניקיון
במתחמים בתדירות תלת שבועית.

טיפול "חיצוני דרג  4קרון
לקרון  /קרונוע"

טיפול חזות שנתי  /דו שנתי  /תלת שנתי חיצוני ניתן להפעלה באמצעות קבלן משנה בכפוף
הכולל פוליש ווקס למטרת חידוש ושמירה על לאישור רכבת ישראל .תדירות בתחילת
החוזה – תלת שנתית.
המעטפת החיצונית של הקרון.
טיפול חזות פנימי יסודי לקטר בתדירות תלת מבוצע על שני תאי הניהוג בכל קטר.
שבועית

טיפול "פנימי דרג  3קטר נוסעים
לקטר"
טיפול "חיצוני דרג  3קטר
מטענים
לקטר"

נוסעים

תזמון הטיפול יבוצע בסנכרון ל"חיצוני דרג
.2א" ו"חיצוני דרג .2ב".
ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
ייעודיות ועם ציוד מותאם
לרוב יבוצע במקביל לטיפול "חיצוני דרג
.3א" (שירות מספר .)11
ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
ייעודיות ועם ציוד מותאם
לרוב יבוצע במקביל לטיפול "חיצוני דרג
.3א" (שירות מספר .)11
ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
ייעודיות ועם ציוד מותאם

 /טיפול חזות הכולל שטיפה חיצונית יסודית לקטר ניתן לבצע במקביל ל"דרג  3פנימי לקטר".
ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
בתדירות תלת שבועית.
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
ייעודיות ועם ציוד מותאם
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טיפול "חיצוני דרג  4קטר
מטענים
לקטר"

נוסעים

 /טיפול חזות שנתי  /דו שנתי  /תלת שנתי חיצוני ניתן להפעלה באמצעות קבלן משנה בכפוף
הכולל פוליש ווקס למטרת חידוש ושמריה על לאישור רכבת ישראל .תדירות בתחילת
החוזה – תלת שנתית.
המעטפת החיצונית של הקטר.
ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
ייעודיות ועם ציוד מותאם
טיפול חזות פנימי לחדרי מנוע ותאי ניהוג המבוצע מאשר ומפקחי איכות ביצוע -מנהל המוסך.
במתחם תחזוקה ומוסך בלבד כחלק בלתי נפרד
מטיפול טכני.

טיפול "קטרים
מוסך"

קטר
נוסעים/מטענים
במוסך

טיפול "קטרים
חשמליים -מוסך"

קטר נוסעים חשמלי טיפול חזות פנימי לחדרי חשמל /מנוע ותאי ניהוג מאשר ומפקחי איכות ביצוע -מנהל המוסך.
המבוצע במתחם תחזוקה ומוסך בלבד כחלק בלתי
במוסך
נפרד מטיפול טכני.

טיפול "גרפיטי
חיצוני לצד
קרון/קטר"

צד קרון  /צד קטר

טיפול חזות חיצוני "מיקרי" שיבוצע לקרון  /קטר
בכל מקרה וונדליזם הכולל כיתוב גרפיטי על
המעטפת החיצונית של הציוד הנייד.

שירות "פירוק
והרכבת כסאות
ושטיחים בקרון"
(כולל ניקיון)

קרון

חידוש פני קרון ע"י החלפת כסאות ו /או שטיחים,
על פי תוכנית עבודה מפרט מוגדרים כמפורט
בסעיף 5.19
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יבוצע לרוב בקווי ניקיון במתחמים בטווח
זמן של עד  24שעות מגילוי הגרפיטי.
ציוד חשמלי ו/או ביצוע בסביבת עבודה
מחושמלת ,בהתאם להוראות בטיחות
ייעודיות ועם ציוד מותאם
ניתן להפעלה באמצעות קבלן/קבלני משנה
בכפוף לאישור הרכבת.

יום עבודה מלא
שירות "מכלית
שאיבה (ביובית) כולל כולל מפעיל/ים
שפיכה לאתר מורשה לביובית ( 8שעות)
(כנגד אישור שפיכה באתר /מתחם
מוגדר וללא קשר
מגורם מוסמך)"
לכמות הקרונות או
קובים הנשאבים
שירות חיטוי קרונות קרון  /קרונוע /קטר
(לטיפול בהשמדת
נגיפים ,חיידקים
ובקטריות)
שעת עבודה כללי
(רג'י)

כוח אדם – ניהול
ומטה

ריקון שפכים ומילוי מים לתאי שירותים במערכי ניתן להפעלה באמצעות קבלן/קבלני משנה
רכבת 24 ,שעות ביממה ,בפריסה ארצית על פי בכפוף לאישור הרכבת.
 SLAמוגדר כמפורט בסעיף .5.20

ביצוע חיטוי בשיטת ערפול במערכי הרכבת 24 ,ניתן להפעלה באמצעות קבלן/קבלני משנה
שעות ביממה ,פריסה ארצית על פי  SLAכמפורט בכפוף לאישור הרכבת.
בסעיף 5.21
ערך שעת עבודה כולל חומרי ניקיון בסיסיים – ישולם עבור שעת עבודה בפועל של עבודת
יוזמן וישולם בהתאם להזמנת עבודה חד פעמית או ניקיון ו/או ריקון שפכים ומילוי מים או עבור
עלות כוללת לכל עבודה נוספת עפ"י דרישת
שוטפת
רכבת ישראל (כגון הסרת מדבקות) ובהתאם
להצעת מחיר ספציפית.
איוש כוח אדם על פי החלטת והזמנת רכבת
פירוט בסעיף 3
ישראל .ספק השירות רשאי להציב כוח אדם
נוסף על חשבונו בתיאום ואישור רכבת
ישראל.
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הערות:
 כלל סוגי הניקיון התפעולי וטיפולי החזות יכולים להתבצע בכלל סוגי האתרים,
בהתאם לצורך התפעולי ולדרישת רכבת ישראל ועשויים להשתנות מעת לעת
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רכבת ישראל .לרכבת שמורה הזכות לבטל
לחלוטין ו/או לצמצמם את סוגי הניקיון השונים כולם או חלקם וזאת בהודעה
מראש לקבלן של  14יום.
 בכל אתר בו יידרש ביצוע סוג ניקיון מסוים ,תעמיד רכבת ישראל את התנאים
המינימאליים ,או יותר מכך ,לביצוע העבודה ,כפי שיוגדרו בפרקים הבאים
(תשתיות ,זמן טרמינל וכ"ו).
 טיפולי החזות המקבילים בהיבט תדירות הביצוע ,יכולים להתבצע כחלק מחבילת
עבודה הכוללת סוג/י ניקיון נוספ/ים או באופן עצמאי ,על פי הגדרת מדיניות ושיטת
תפעול שתוגדר על ידי רכבת ישראל.
 יודגש כי רכבת ישראל נמצאת בתהליך התקנת והפעלת מכונות שטיפה אוטומטיות
בחלק ממתקניה .לרכבת שמורה הזכות לבטל לחלוטין ו/או לצמצמם את סוגי
טיפולי החזות החיצונים (כולם או חלקם) וזאת בהודעה מראש של  7ימים .יחד עם
זאת ועד הודעה חדשה יחול תכנון השטיפה במכונת השטיפה על ספק שירותי ניקיון
הצי הנייד וזאת ללא כל תמורה נוספת.
 מובהר ומודגש כי בטרם ביצוע טיפולי חזות מסוג דרג ( 4שירותים מספר ,14 ,8
 )17הספק יידרש להציג את אופן הביצוע לרבות הדגמה ו/או ביצוע פיילוט על
יחידת תשלום אחת (קרון  /קרונוע  /קטר) כפי שיוגדר על ידי רכבת ישראל .לאחר
אישור הרכבת לאופן ביצוע העבודה ,יחל הספק בביצוע העבודה בצורה סדירה.
ככל והספק לא יעמוד בדרישות רכבת ישראל בביצוע ההדגמה ו/או בביצוע
הפיילוט יהא הספק מחויב לבצע את העבודה באמצעות קבלן משנה ייעודי לנושא
שיאושר על ידי הרכבת ,וזאת ללא תוספת תשלום על המחירים כפי שהוצעו על ידי
הספק במכרז.
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 .2.3מאפייני הצי הנייד
להלן פירוט סוגי הציוד הנייד הנמצא בשימוש רכבת ישראל אשר נדרש לנקותם
במסגרת מכרז זה.
הספק יידרש לנקות כל ציוד נייד מכל דגם לרבות קרון /קטר /קרונוע וכו' מכל דגם
אשר יכנס לחברה בהתאם להחלטת רכבת ישראל.
כמו כן ,רכבת ישראל מצויה בתהליך הצטיידות רחב היקף ,ומעבר הדרגתי ל"עידן
החשמול" בשנים הקרובות .לפיכך ,יתכנו שינויים במאפייני ובכמויות הציוד הנייד
והרכבי המערכים המתוארים להלן.
ספק השירותים יידרש לבצע את כלל התאמות הנדרשות ולעבוד בהתאם להנחיות
הבטיחות של רכ בת ישראל בכל הקשור לעבודה בסביבת חשמל שיינתנו מעת לעת
וזאת ללא כל תמורה נוספת.
 .2.3.1צי קרונות חד קומתי ( -SDסינגל דק)
ברשות רכבת ישראל קיימים  2סוגי מערכים השייכים לצי הקרונות חד קומתי –
סימנס ופוש-פול .הרכב מערך ממוצע נע בין  7-9קרונות ,כולל קרון כוח אך יכול
להופיע בתצורה של עד קרון אחד המחובר לקטר.
להלן פירוט מאפייני הקרונות בחלוקה לשני הסוגים:
קריטריון

מאפיינים סימנס

מאפיינים פוש-פול

אורך הקרון

 26.4מטר

 26.4מטר

גובה הקרון

 4.35מטר

 4.05מטר

שטח צדי הקרון במ"ר
( 2צדדים)

174

156

שטח גג הקרון במ"ר

74

73

כמות מושבים
בקרון

קרון רגיל 82
קרון כוח 27
קרון נכים 75

קרון רגיל 82
קרון כוח 38

כמות חלונות לקרון

קרון רגיל 22
קרון כוח 8
קרון נכים22

קרון רגיל 22
קרון כוח 10

קרון רגיל 4
קרון כוח 2
קרון נכים 4
קרון רגיל 8
קרון כוח 4

קרון רגיל 4
קרון כוח 2

כמות דלתות כניסה
לקרון
כמות דלתות מעבר
פנימיות בקרון
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קרון רגיל 2
קרון כוח 1

קרון נכים 8

מספר תאי שירותים

קרון רגיל 1
קרון כוח 0
קרון נכים 1

קרון רגיל 1
קרון כוח 0

ציפוי רצפה שירותים

PVC

PVC

ציפוי רצפה בקרון

שטיח

שטיח

ציפוי רצפה מבואת
כניסה

שטיח

שטיח

שטח שטיח במ"ר בקרון

קרון רגיל 65
קרון כוח 35
קרון נכים 62

קרון רגיל 54
קרון כוח 30

מצבת קרונות חד  -קומתי הקיימת ברשות רכבת ישראל:
סוג ציוד

סימנס

פוש-פול

קרונות כוח

14

5

קרונות רגילים

80

30

קרונות נכים

24

0

סה"כ קרונות

118

35

 .2.3.2צי קרונות דו  -קומתי ( –DDדאבל דק)
ברשות רכבת ישראל קיימים מערכים השייכים לצי הקרונות הדו קומתי .הרכב
מערך ממוצע נע בין  6-10קרונות ,כולל קרון כוח ,אך יכול להופיע בתצורה של עד
קרון אחד המחובר לקטר.
להלן פירוט מאפייני הקרונות:
קריטריון

מאפיינים DD

אורך הקרון

 26.8מטר

גובה הקרון

 4.75מטר

שטח צדי הקרון במ"ר
( 2צדדים)

190

15

71

שטח גג הקרון במ"ר

קרון רגיל מ - 119עד 142
קרון נכים 100
קרון כוח 70
קרון רגיל 44
קרון נכים 44
קרון כוח 22
קרון רגיל 4
קרון כוח 2
קרון נכים 4
קרון רגיל 2
קרון כוח 1
קרון נכים 2
קרון רגיל 1
קרון כוח 0
קרון נכים 1

כמות מושבים לקרון

כמות חלונות לקרון

כמות דלתות כניסה לקרון

כמות דלתות מעבר פנימיות בקרון

מספר תאי שירותים בקרון
ציפוי רצפה שירותים

PVC

ציפוי רצפה בקרון

קרון רגיל  -שטיח
קרון כוח  -שטיח
קרון נכים– שטיח בקומה עליונה
PVCבקומה תחתונה

ציפוי רצפה מבואת כניסה

PVC

שטח שטיח במ"ר בקרון

קרון רגיל 86
קרון נכים 42
קרון כוח 50

מצבת קרונות דו  -קומתי הקיימת ברשות רכבת ישראל:
**מעודכן לתאריך 26.4.20
סוג ציוד

מאפיינים

קרונות רגילים

357

קרונות כוח

70

קרונות נכים

74

סה"כ קרונות DD

501

16

בכוונת רכבת ישראל להצטייד בשנים הקרובות בכ 74-קרונות נוספים מסוג זה אשר יכנסו
לשירות בהדרגה ויכללו בציוד הנייד לניקיון במסגרת שירותי החוזה .אופן התשלום בגין כל
ציוד נייד שיוכנס לשימוש במהלך תקופת ההתקשרות יחושב בהתאם לנוסחה המפורטת
בטופס ההצעה הכספית במכרז.
 .2.3.3צי קרונועים( ׁIC-3חד-קומתי)
ברשות רכבת ישראל קיימים קרונועים (סטים) מ 5סדרות ייצור שונות השייכים לצי
הקרונועים .ההבדל המרכזי בין הקרונועים בהיבטי ניקיון  -הימצאות תא שירותים
אחד בכ 60%מהצי ושני תאי שירותים ב 40%הקרונועים הנותרים.
כל קרונוע מורכב מ 3קרונות מחוברים (בלתי פריקים) .בשני קצוות הקרונוע מצויים
שני תאי ניהוג מתקפלים ,המאפשרים חיבור וניתוק בין קרונועים ושרשור של
קרונועים נוספים המופעלים יחד כמערך .פעולה זו מבוצעת על בסיס יומי במתחמים
ובתחנות הנוסעים ,בהתאם לצרכים התפעוליים .מערך קרונועים יכול לנוע בתצורה
של  1-5סטים כלומר  3-15קרונות.
להלן פירוט מאפייני קרונוע :IC3
קריטריון

מאפיינים לסט קרונוע

מס' קרונות בסט קרונוע

( 3בלתי פריקים)

אורך הקרונוע

58.8מטר

גובה הקרונוע

 3.75מטר

שטח צדי הקרונוע במ"ר
( 2צדדים)

333

שטח גג הקרונוע במ"ר

150

כמות מושבים בקרונוע

165

כמות חלונות בקרונוע

46

כמות דלתות יציאה בקרונוע

4

כמות דלתות מעבר פנימיות

5

מספר תאי שירותים

 14קרונועים 2 -תאי שירותים
 26קרונועים  1תא שירותים

ציפוי רצפה שירותים

PVC

17

 117מ’ שטיח בכל הקרונוע

ציפוי רצפת קרון

מצבת קרונועים הקיימת ברשות רכבת ישראל:
**מעודכן לתאריך 26.4.20
קריטריון

מאפיינים

קרונוע  +תא שירותים אחד

24

קרונוע  2 +תאי שירותים

12

סה"כ מספר קרונועים

36

 .2.3.4צי קרונועים ( DD EMUדו-קומתי) -
רכבת ישראל מתוכננת לרכוש  60קרונועים דו קומתיים עד שנת . 2027
מערך קרונועים  EMUיכול לנוע בתצורה של  6קרונות או  4קרונות  ,המופעלים
יחד כמערך .
להלן פירוט מאפייני קרונוע :EMU DD
קריטריון

מאפיינים לקרונוע
עם  4קרונות

מס' קרונות בסט קרונוע

4

אורך הקרונוע

 105.252מטר

גובה הקרונוע

4.64

שטח צדי הקרונוע במ"ר
( 2צדדים)

624

957

שטח גג הקרונוע במ"ר

291

433

כמות מושבים בקרונוע

405

655

כמות חלונות בקרונוע

83

133

18

מאפיינים לסט קרונוע
עם  6קרונות
6
 157.252מטר
4.64

כמות דלתות יציאה בקרונוע

16

24

כמות דלתות מעבר פנימיות

3

5

מספר תאי שירותים

2

4

ציפוי רצפת קרון PVC

127

203

מצבת קרונועי  EMU DDעתידית ברשות רכבת ישראל:
עד לשנת

סוג הקרונוע

כמות ׁסטים

קרונוע  DD EMUסט  4קרונות

6

2021

18

2021

קרונוע  DD EMUסט  6קרונות
סה"כ יגיעו כ 60


*נכון למועד כתיבת המפרט

2027

מדובר בתוספת עתידית המתוכננת להיכנס בעוד  3-5שנים אולם רכבת
ישראל אינה מתחייבת להגעת כל הכמות או חלקה.

 .2.3.5צי הקטרים (נוסעים  +מטענים)
ברשות רכבת ישראל קיימים קטרים מסוגים שונים המשמשים את רכבות הנוסעים
ורכבות המטענים .סוגי הקטרים נבדלים האחד מהשני בגודל ובכמות תאי הניהוג,
אבזור שונה בתאי הניהוג ,מידות הקטר וכדומה .להלן ריכוז המידע הרלוונטי הכולל
את סוגי הקטרים השונים.

קטרי נוסעים
חשמל TRAXX

קריטריון

קטרי נוסעים
דיזל

אורך ממוצע

21-23מטר

גובה ממוצע

4.3-4.6מטר

 4.3מטר

שטח ממוצע צדי הקטר
במ"ר
( 2צדדים)

151

112

 18.9מטר

19

קטרי מטענים
 14-18מטר
3.8-4.3מטר
40

שטח ממוצע גג הקטר
במ"ר

60

מספר תאי ניהוג

2

33

44
22

 1או 2

ציפוי ריצפת תא ניהוג

PVC

PVC

PVC

דלתות כניסה

4

4

 2או 4

דלת פנימית תא ניהוג

2

2

 1או 2

חלונות

חזית – 2
צד 4 -

חזית – 4
צד 4-

חזית –  1או 2
צד – 2או 4

מושבים

2

4

1

כמות קטרים

72

*11

61

144

סה"כ קטרים



מצבת קטרי נוסעים חשמול עתידית  - TRAXXהכמות בטבלה שלעיל
מעודכנת לזמן כתיבת המכרז .עד לסוף  27 – 2020קטרים ,עד לשנת
 62 -2027קטרים .מדובר בתוספת עתידית אולם רכבת ישראל אינה
מתחייבת להגעת כל הכמות או חלקה.

טבלה מרכזת כמות מערכים :
**מעודכן לתאריך 26.4.20
סוג ציוד

כמות קיימת 2020

כמות צפויה 2023

מערך חד-קומתיSD
( 8-9קרונות בממוצע)

17

17

מערך דו-קומתיDD
( 6-8קרונות בממוצע)

68

79

קרונועים  3( IC-3קרונות בסט)

36

35

קרונועים EMU

0

24

20

הערות:
 טבלה מרכזת לכמות מערכים:
 oכמות המערכים הינה לפי גודל מערך ממוצע ומתייחסת ל 100%המערכים
הקיימים .מתוכם ממוצע של כ 90%-נמצא בתפעול ברמה יומית (בשעות
שיא) ושאר הציוד נמצא בתחזוקה לרבות ניקיון וטיפולי חזות.
 oצפי כמות מערכים לשנת  2023ואילך – יתכן ויורכב מסוגי ציוד שונים ולא
בהכרח כמפורט בטבלה.
 משטחי רצפה בקרונות וקרונועים (שטיח  - )PVC /רכבת ישראל נמצאת בשלבי
בחינה של החלפת משטחי הרצפה משטחים ל  PVCבחלק או בכלל הציוד הנייד.
לפיכך ,יצטרך הספק להתאים את שיטת העבודה לכל קרון  /קרונוע בכלל סוגי
הניקיון והטיפולים הרלוונטיים וזאת ללא שינוי במחירים המשולמים.
 שרטוטים ותמונות להמחשה מפורטים בנספח A1
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 .2.4אתרי העבודה
בפרק זה יוגדרו האתרים בהם יבוצעו טיפולי חזות וניקיון הצי הנייד בחלוקה לתחנות
נוסעים ולמתחמים תפעוליים .בכל אתר יוגדרו סוגי הניקיון וטיפולי החזות אשר
מיועדים להתבצע.
יודגש כי רכבת ישראל מצויה בתהליך פיתוח משמעותי הכולל הגדלת הצי הנייד ,מספר
הרכבות המופעלות ,ומספר קווי הנסיעה וכחלק מכך ,צפוי גידול ושינוי בתחנות
הנוסעים ובמתחמים בהם מבוצעים סוגי הניקיון התפעוליים וטיפולי החזות כמפורט.
תכנית פריסת אתרי העבודה וסוג הניקיון או הטיפול אשר יבוצע בכל אתר תשתנה מעת
לעת בהתאם לצרכי הרכבת.
שינוי בתעריפי התשלום בסוגי ניקיון תפעוליים המבוצעים בתחנות נוסעים יבוצע על פי
הצורך ובהתאם להגדרות החוזה .שאר סוגי הניקיון וטיפולי החזות יישארו ללא שינוי
בתעריפי השירות.

 .2.4.1תחנות נוסעים
בתחנות הנוסעים יבוצעו בעיקר סוגי הניקיון הבאים :ניקיון "דרך" ,ניקיון
"ראשוני" .בנוסף ,ניתן לבצע בתחנות הנוסעים טיפולי חזות פנימיים וחיצוניים,
בהתאם להימצאות התשתיות הנדרשות ,לתיאום ולאישור נציג הרכבת.
להלן רשימת התחנות בהן מבוצע ניקיון רכבות בשנת  .2019כאמור ,מספר
התחנות בהן תבוצע עבודה ומספר הרכבות הנדרשות לניקיון משתנה מעת לעת
והנתונים ניתנים לאינדיקציה בלבד.
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לו"ז תפעולי ינואר -2020
תחנה

אמצ"ש

סופ"ש

בכל אחד מהימים
א-ה

ימים ו+ש

1

נהריה

40

21

2

כרמיאל

26

8

3

בית שאן

15

10

4

חוף כרמל

17

13

5

עתלית

15

8

6

בנימינה

31

21

7

נתניה

19

8

הרצליה

16

44

9

ת"א סבידור מרכז

12

23

10

ת"א ההגנה

29

3

11

רעננה מערב

44

17

12

נתב"ג

5

13

מודיעין מרכז

30

1

14

לוד

3

36

15

בית שמש

22

21

16

ירושלים יצחק נבון

31

17

ירושלים מלחה

7

18

רחובות

18

19

ראשונים

16

20

משה דיין

13

10

21

אשקלון

24

6

22

באר שבע מרכז

39

23

סה"כ רכבות לניקיון
"ראשוני" בתחנת קצה

472

265

הערות
רכבות לילה

רכבות לילה
רכבות לילה

23

רכבות לילה

הערות לטבלה:
 כמות הרכבות לניקיון בכל תחנה ,מוצגת לאחר קיזוז של  15%מכמות
רכבות הנוסעים המסיימות בכל תחנת קצה .רכבות אלה אינן נדרשות
לניקיון בתחנה מאחר וממשיכות באופן מנהלתי (כמערך ריק) למתחם
תפעולי ,שם יקבלו ניקיון "מכין" וטיפולים נוספים עפ"י צורך.
 שעות עבודה:
 oבמרבית התחנות שעות הפעילות הינן בין 06:00-22:30
 oשעות שיא – 15:00-19:00 ,06:00-09:00
 oשעות שפל – 19:00-24:00 ,09:00-15:00
 oשעות לילה – 24:00-06:00
 .2.4.2מתחמים
מתחמי הרכבת מחולקים לשני סוגים עיקריים בהיבטי סוגי טיפולי הניקיון:
 מתחם חזות ותפעול ("מתחם גדול")– מתחם מרכזי בו קיים מוסך/מוסכים
לאחזקת ציוד נייד בנוסף לקו מכין ומסילות דיור .מתחמים אלה פעילים 24
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע (כעקרון לא מבוצעת עבודה במהלך השבת אך
יתכן ששעות סיום העבודה בימי שישי ושעת תחילת העבודה במוצ"ש
מבוצעות בתחום שעות שבת כהגדרתן) .עיקר העומס במתחמים אלה הינו
בשעות הערב והלילה ולכן מרבית טיפולי הניקיון יבוצעו בחלון זמן זה.
 מתחם תפעולי ("מתחם קטן")– מתחם בו קיים קו מכין ומסילות דיור.
במתחמים בהם אין מסילות דיור ,מדורים המערכים לאחר קבלת טיפול בקו
מכין ,בתחומי תחנות הנוסעים הסמוכות .מתחמים אלה פעילים בעיקר
בשעות הערב והלילה.
בשני סוגי המתחמים יבוצעו כלל סוגי טיפולי החזות המוגדרים במפרט השירותים כדרג
 ,1דרג  ,2ודרג ( 3חיצוני/פנימי/משולב לקרונות וקטרים) בהתאם להחלטת רכבת ישראל
ובכפוף להימצאות התשתיות הנדרשות .טיפולים מסוג דרג  4יבוצעו בעיקר במתחמים
הגדולים.
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להלן רשימת המתחמים על פי כמות דיור המערכים המתוכנן בכל לילה (ימים א'-ה'),
לתקופה תפעולית ינואר  .2020כאמור ,מספר הרכבות  /מערכים הנדרשים לניקיון
משתנה מעת לעת והנתונים ניתנים לאינדיקציה בלבד.

ינואר 2020

מתחם  /תחנה
מתחם קישון

5

מתחם חיפה

25

מתחם ת"א דרום

6

מתחם לוד

18

מתחם אשקלון לרכבות דיזל
ולרכבות חשמל

6

(כולל דיור באשדוד  /נתיבות)

16

מתחם באר שבע
דיור מערכים בתחנות
נוסעים (קצה)
כרמיאל

2

חיפה חוף הכרמל

1

בינימינה

1

נתניה

1

רעננה

1

בני ברק

1

משה דיין

2

רחובות

1

מודיעין מרכז

1

ירושלים יצחק נבון

2

אשקלון

4

באר שבע מרכז

2

דימונה

1

הערות לטבלה:
 שעות עבודה:
 oמתחם "גדול"  -פעיל  24שעות ביממה .חלונות זמן עיקריים ולא
מחייבים לצורכי אינדיקציה בלבד וניתנים לשינוי בהתאם
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להחלטת רכבת ישראל ועל הספק להיות ערוך לביצוע העבודות גם
בשעות אחרות בהן קיימת כניסת רכבות:
 ימי חול – 19:00-03:00 ,08:00-14:00
 ימי שישי וערבי חג – ( 13:00-19:00שעון קיץ)
 מוצ"ש ומוצאי חג – ( 22:00-03:00שעון קיץ)
 oמתחם "קטן" – פעיל בשעות הערב והלילה בלבד אך יתכן שינוי
בעתיד .חלון זמן עיקרי של כניסת רכבות:
 ימי חול – 19:00-03:00
 ימי שישי וערבי חג – ( 13:00-19:00שעון קיץ)
 מוצ"ש ומוצאי חג – ( 22:00-03:00שעון קיץ)
 oשעות הימצאות כל מערך משתנה בהתאם ללו"ז התפעולי .ישנם
מערכים שנכנסים למתחם לקבלת טיפול מכין למשך כשעה ויוצאים
חזרה לקו או לדיור בתחנת נוסעים.

 .2.4.3אתרי עבודה נוספים
בנוסף לתחנות הקצה ולמתחמים שצוינו ,הספק יופעל באתרי עבודה נוספים
השייכים לרכבת ישראל ככל שיידרש לטובת ניקיון הצי הנייד.
כחלק מכך ,יופעל הספק במתחמי חטיבת מטענים כדוגמת אשדוד מיון,
דימונה ונוספים בעיקר בביצוע סוגי ניקיון וטיפולי חזות לקטרי מטענים.

 .2.5אזורי עבודה ותשתיות
בסעיף זה יוגדרו אזורי העבודה והתשתיות שיסופקו על ידי רכבת ישראל לטובת ביצוע
העבודה .יודגש כי בכל אתר קיימות תשתיות מעט שונות ובאחריות ספק השירותים
להתאים את הציוד ושיטת העבודה לתשתיות הקיימות.
בכוונת רכבת ישראל לטפל בתשתיות חסרות או לקויות הקיימות כיום ומשמשות את תחום
חזות וניקיון הצי הנייד כמפורט בסעיף זה .בכל אתר בו חסרה תשתית בסיסית יבצע ספק
השירותים את סוגי הניקיון וטיפולי החזות הניתנים לביצוע בתנאים הקיימים .על הספק
להביא בחשבון את מצב התשתיות הקיימות נכון למועד קיום המכרז ובכל עת לאורך חיי
החוזה ולתכנן בהתאם את שיטת העבודה ,הכמויות שיבוצעו ומועדי הביצוע.
 .2.5.1תחנות נוסעים
עבודת הניקיון בתחנות הנוסעים תתבצע ברציפי התחנה או בקו דיור הסמוך לתחנה.
להלן התשתיות שיסופקו בתחנות הקצה בהן יבוצע ניקיון "ראשוני" או בתחנת הבסיס
לניקיון "דרך":
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מחסן ציוד ומלאי חומרי הניקיון – בכל תחנה יקבל ספק השירותים חדר אשר
ישמש כמחסן ציוד וחומרים .בתחנות בהן לא קיים חדר במבנה התחנה ,יסופק על
ידי רכבת ישראל מחסן פלסטיק לטובת העניין .החדר או המחסן שיסופק יהיה ריק
וללא מדפים או כל ציוד כלשהו ובאחריות ספק השירותים לצייד את המחסן
בריהוט מתאים ובלבד שהמחסן יהיה מסודר ויכיל את המלאי הנדרש לביצוע
העבודה .בנוסף ,באחריות ספק השירותים לצייד את המחסן בכל תחנה בלוקרים
אישיים לשימוש העובדים .כמות הלוקרים תתאים לכמות העובדים המועסקים
בתחנה.
אזור שהיית העובדים – בכל תחנה יוגדר אזור בו עובדי הניקיון ישהו בזמני המתנה
 /מנוחה .במידה ויסופק חדר לטובת העניין ,באחריות ספק השירותים לצייד את
החדר בציוד בסיסי לרווחת העובדים.
עמדת איסוף נייר מחזור  -ימוקם מחוץ לכל תחנה .למיכל זה ירוקנו עובדי הניקיון
את הנייר והעיתונים הנאספים מהרכבות במסגרת עבודות הניקיון.
מיכל איסוף אשפה – ימוקם מחוץ לכל תחנה .למיכל זה ירוקנו עובדי הניקיון את
האשפה הנאספת מהרכבות במסגרת עבודות הניקיון.
נקודות מים – בקצה כל צד "רציף אי" קיימת נקודת מים עם ברז גינה .בחלק
מהרציפים קיימת נקודת מים נוספת במרכז הרציף .לנקודות אלה יחבר ספק
השירותים צינור בקוטר חצי צול באורך  50מטר הכולל גלגלת לטובת שטיפה
חיצונית של תאי ניהוג ועבודות נוספות ככל שיידרש .האחריות לכלל המחברים
הדרושים הינה הספק.

 .2.5.2מתחמים תפעוליים
עבודת הניקיון וטיפולי החזות במתחמי הרכבת תתבצע באזורי העבודה הבאים:
 קו מכין
 קווי דיור
 רציפי תחנה סמוכים למתחם
 מוסך
 קו ניקיון
להלן התשתיות שיסופקו ברמת המתחם:
 מחסן ציוד ומלאי חומרי הניקיון – יוקצה בסמוך לקו מכין .מחסן נוסף יוקצה
במידת הצורך עקב מרחק רב מאזורי הדיור וקווי הניקיון במתחם .המחסנים
שיוקצו יהיו ריקים מריהוט ומדפים ובאחריות ספק השירותים לציידם בכל הנדרש
כך שהמחסן יהיה מסודר ומנוצל באופן מיטבי .במידה וספק השירותים יהיה
מעוניין ,יוכל להציב מחסן נוסף באזור שיוקצה לכך במתחם לאחר תיאום וקבלת
אישור בכתב מהגורם האחראי במתחם.
 אזור שהיית העובדים – חדר לשהיית עובדי הניקיון בזמני המתנה  /מנוחה יוגדר
בסמוך לקו מכין ובסמוך לקווי הניקיון .באחריות ספק השירותים לצייד את החדר
בציוד בסיסי לרווחת העובדים לרבות לוקרים אישיים לשימוש העובדים וכן לדאוג
לשלמות ותקינות המתקן כוול שמירה על סדר וניקיון לכל אורך השימוש .
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עמדות איסוף אשפה ונייר מחזור – קיימות בכל מתחם .לעמדות אלה ירוקנו
האשפה ובנפרד הנייר והעיתונים הנאספים מהרכבות במסגרת עבודות הניקיון.
נקודות מים –
 oקו מכין – יסופקו נקודות מים לשטיפת חזיתות תאי ניהוג בקצה כל קו מכין
 +שימוש בנקודות המים הקיימות המשמשות לטובת מילוי תאי שירותים
לאורך הקו.
 oדיור – יסופקו נקודות מים בקווי הדיור .יודגש כי נכון למועד פרסום המכרז
לא קיימות נקודות מים בכלל קווי הדיור ועל הספק לקחת זאת בחשבון
כחלק מאילוצי התכנון והתפעול במתחמים הרלוונטיים.
 oקווי ניקיון – יסופקו נקודות מים לאורך קווי הניקיון.
 oכלל צינורות המים והמחברים הינם באחריות הספק.
נקודת חשמל – יסופקו לאורך קווי הניקיון ובקווי הדיור .הפעלת מיכון חשמלי
בסוגי ניקיון וטיפולי חזות פנימיים יתבססו על שימוש בחשמל מתוך המערך.
תאורה – בכלל אזורי העבודה תסופק תאורה בטיחותית .בכל מקרה ,מצב התאורה
הקיים לא יפגע בתוצאת טיפולי החזות החיצוניים והספק יהיה רשאי להשתמש
באביזרי תאורה נוספים על חשבונו וזאת לאחר אישור הגורם האחראי במתחם
מטעם הרכבת ובכפוף לשמירה על הנחיות הבטיחות כנדרש.
משטחי תחזוקה ושבילים – במרבית קווי הדיור במתחמים קיימים שבילי הליכה
(רוחב  70ס"מ) שאינם מאפשרים הצבת סולם או במת הרמה .בחלק מקווי הניקיון
במתחמים קיימים משטחי תחזוקה (רוחב  120ס"מ ומעלה) המאפשרים שימוש
בסולם/במת הרמה .הספק יתאים את שיטות העבודה ואת אמצעי העבודה בגובה
לתנאים הקיימים במתחמים וייקח זאת בחשבון בתכנון ובתפעול השוטף.

 .2.5.3משרדים ותשתית ניהולית במתחמים







רכבת ישראל תעמיד לרשות הספק משרד ומחשב רכבתי נייח בכל מתחם גדול,
לשימוש מנהל הניקיון המתחמי וצוות המתחם (משרד זה ישמש גם את מנהל
הניקיון האזורי).
כלל הציוד המשרדי הקבוע והמתכלה הדרוש לשם מתן השירותים ,לרבות ציוד
לרווחת משתמשי המשרד ,הינו באחריות הספק ועל חשבונו .הספק מתחייב לצייד
את המשרד באופן ראוי על פי צורכי העבודה ודרישות רכבת ישראל ,לשמור על
המשרד והתשתיות שיינתנו באופן תקין ,נקי ומסודר לכל אורך השימוש.
במידת הצורך ובהתאם לאפשרויות בכל מתחם ,תעמיד הרכבת משרד נוסף ו/או
מחסן ו/או מבנה התארגנות באזורי העבודה .במידה ולא יוקצה מבנה נוסף ,יוכל
ספק השירותים להציב מבנה יביל/מכולה/מחסן על חשבונו וזאת לאחר קבלת
אישור כתוב והקצאת מקום מוגדר להצבת המבנה כאמור .רכבת ישראל תחבר את
המבנה לתשתיות הנדרשות במידת צורך ובמידת האפשר והכל על פי שיקול דעת
והחלטה בלעדית של רכבת ישראל בנושא.
בנוסף על משרדים במתחמים ,תעמיד רכבת ישראל משרד/משרדים למנהל הארצי
ולעובדי המטה של ספק השירותים לרבות מחשב נייח רכבתי באתר שיבחר על ידי
הרכבת על פי צורכי העבודה .יובהר כי מטה הספק ימוקם בלוד וככל שיידרש יועבר
למשרדים באזורים אחרים והכל על פי החלטת רכבת ישראל.
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 .3כוח אדם
 .3.1תפקידי ניהול  /אחראי ניקיון
תפקיד

פירוט

מנהל/ת
פעילות
ארצי

אחריות כוללת לניהול החוזה כלל מנהלי ועובדי חברת הניקיון מנכ"ל חברת ממונה ארצי וצוותו ,מנהלי
אגפים/סגנים ויחידות חט' נייד ,כלל
וניהול תחום הניקיון בפריסה הפועלים במסגרת החוזה (למעט הניקיון
גורמי חטיבות הקו ואגפי המטה
החברה)
במטה
פונקציות
ארצית .כולל רכב צמוד
(יושב במשרדי
הרלוונטיים ברכבת ישראל
בהתאם למבנה הארגוני
הרכבת)

מנהל/ת
ניקיון אזורי
מנהל/ת
ניקיון
מתחמי
אחראי/ת
משמרת
ניקיון
(מתחם)
ראש צוות

מנוהל באופן ממשקי עבודה עיקריים ברכבת
ישיר ע"י

מנהל של:

בעלי

מספר
תפקיד
בתחילת חוזה
1

אחריות על כלל העבודה צוות העובדים בכל תחנה .ראש מנהל
ארצי
המתבצעת בתחנות הנוסעים צוות ניקיון במידת הצורך
באזור מוגדר .כולל רכב צמוד
אחריות על כלל העבודה
המתבצעת במתחם לרבות ניהול
משמרת .כולל רכב צמוד

פעילות ממונה ארצי וצוותו ,גורמי פיקוח,
מנהלי תחנות נוסעים ,בעלי תפקיד
צפון,
(אזור
רלוונטיים לאזור
מרכז ,דרום)
3

אחראי משמרת ניקיון ,ראשי מנהל פעילות סגן מנהל מתחם ,גורמי תפעול
ופיקוח מתחמים ,ממונה ארצי
ארצי
צוותים ,כלל העובדים במתחם
וצוותו ,בעלי תפקיד רלוונטיים (חיפה,
למתחם
ב"ש)
ניקיון גורמי תפעול מתחמים ,גורמי
ראשי צוותים ,כלל העובדים מנהל
3
פיקוח ,ממונה ארצי וצוותו
מתחמי
במשמרת במתחם
3

לוד,

אחריות על כלל העבודה
המתבצעת במתחם בהעדר מנהל
מתחמי (יעבוד לסירוגין עם מנהל
לוד,
(חיפה,
הניקיון המתחמי וישמש כראש
ב"ש)
צוות לפי הצורך)
ניקיון גורמי תפעול מתחמים ,גורמי פיקוח
משימת העובדים שתחת אחריותו בכל מנהל
לביצוע
אחריות
13
מתחמי/אזורי
משימה
ניקיון/טיפול חזות עפ"י מפרט
(פירוט יינתן
בנפרד)
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 .3.2תפקידי מטה (שאינם עובדי ניקיון  /אחראי ניקיון)
תפקיד

רכז/ת חוזה

מנהל/ת
בטיחות

מנהל/ת
הדרכה

מנהל/ת
תפ"י

פירוט

באופן ממשקי
מנוהל
ברכבת
ישיר ע"י

מנהל של:

עבודה

בעלי

עיקריים מספר
תפקיד
בתחילת חוזה

משמש כ"משרד אחורי" של מנהל ניקיון
ארצי בכל הקשור להזמנות עבודה ,בקרה,
ניהול חשבונות ותשלום .קשר עם
פונקציות במטה חברת הניקיון וטיפול
במשא"נ ,ביגוד ,שכר ,ציוד וחומרים,
אישורי בטחון וכ"ו.
אחריות כוללת על תחום הבטיחות כנדרש
בחוק ובהתאם להנחיות רכבת ישראל
(מוסמך כממונה בטיחות).
** נדרש עובד בחצי משרה.

מנהל פעילות ארצי ממונה ארצי וצוותו ,מחלקות
ואגפים חט' נייד ,כלל גורמי
חטיבות הקו ואגפי המטה
הרלוונטיים ברכבת ישראל
(דוגמת בטחון ,בטיחות ,חט'
נוסעים ,מטענים וכ"ו)
מנהל פעילות ארצי ממונה בטיחות אחראי ברכבת
בטיחות
ממוני
ישראל,
במתחמים ותחנות נוסעים,
ממונה ארצי וצוותו.

אחריות כוללת על תחום הדרכת עובדים
ומנהלים ועל תחום איכות שירותי חזות
וניקיון

מנהל פעילות ארצי ממונה הדרכה חט' נייד ובית
הספר הרכבתי ,מנהל איכות חט'
נייד ,ממונה ארצי וצוותו.

אחריות לתכנון ובקרה כלל סוגי הניקיון
בפריסה ארצית .מתן מענה תכנוני /
תפעולי בזמן קצר ומידי.

1
מנהל פעילות ארצי ממונה ארצי וצוותו ,מרכז
אחזקת נייד ,גורמי תכנון באגף (יושב במשרדי
הרכבת)
הפעלה ,תפ"י מתחמים

1
(יושב במשרדי
הרכבת)
1
(יושב במשרדי
הרכבת)
1
(יושב במשרדי
הרכבת)

30

רכז/ת כללי

מנהל ניקיון ארצי  /בהתאם
מנהל תפ"י  /מנהל ספציפית
ניקיון מתחמי

עובד "משרד אחורי" במטה או במתחמים.
התפקיד יוגדר בעת איוש התקן

סה"כ בעלי תפקידים**
** ליום תחילת הפעילות
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להגדרת

1
תפקיד
(יושב במשרדי
הרכבת)
30

הערות:
 מובהר ,כי תחילת עבודה של מי מבעלי התפקידים מותנה באישור הרכבת בכתב
ומראש .הרכבת תהא רשאית לראיין כל אחד מבעלי התפקידים.
 אם וככל שתסבור הרכבת כי מי מבעלי התפקידים אינו מתאים לתפקיד תהא
הרכבת רשאית להורות לספק להחליפו באחר .הספק ימלא אחר הוראות
הרכבת באופן מידי והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לנזק ו/או הפסד
שעלולים הגרם לו כתוצאה מהחלטת הרכבת כאמור .אין באמור לעיל ,כדי
לגרוע מזכותה של הרכבת בכל עת להורות לספק להחליף את מי מבעלי
התפקידים בשל אי שביעות רצון מתפקודו והספק ימלא אחר הוראות הרכבת
בעניין זה לא יאוחר מאשר ( 3שלושה) ימי עסקים מעת דרישה במחליף אשר
יהיה מוסכם על הרכבת .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הרכבת לדרוש
הפסקה מידית במקרים שלדעת הרכבת מונעים המשך מתן שירותים באמצעות
בעל התפקיד כאמור.
 תיאורי התפקידים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וניתנים לאיוש ע"י
נשים ו/או גברים באופן שוויוני.
 מספר בעלי תפקיד נדרשים – נכון לתחילת החוזה בכפוף לשינויים שיינתנו
במעמד חתימת החוזה.
 גידול/קיטון במספר בעלי התפקידים ושינויים במבנה הארגוני ובהגדרות
התפקידים לאורך חיי החוזה ,יבוצעו בהתאם לצרכי הרכבת ובכפוף לאישור
כתוב (עדכון הזמנה) של ממונה חזות וניקיון ארצי.
 כלל בעלי התפקידים יפעלו בממשקי עבודה הרלוונטיים להם מול גורמי חטיבות
הקו ואגפי המטה באזור  /מתחם שבאחריותם.
 יתכן ובעלי התפקידים המוגדרים לאזור או למתחם מסוים יבצעו משימות
ספציפיות באזור  /מתחם אחר באופן נקודתי או כחלק מתפקידם באופן שוטף.
 תחומי המנהלה ,לוגיסטיקה ,הנהלת חשבונות וכדומה ,שאינם דורשים העסקת
גורם במשרה מלאה או שאינם מוגדרים כחלק מבעלי התפקידים בטבלה זו,
יחשבו כגורמי מטה של חברת הניקיון ויילקחו בחשבון במסגרת תקורות נוספות
בתמחור החוזה.
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 .3.3הגדרות ודרישות תפקידי ניהול ומטה
תיאור תפקיד
שם המשרה:

מנהל/ת ניקיון ארצי
(מיקור חוץ)

 1כפיפות
 2תיאור
תפקיד

 2.1אחריות

 2.4הדרכות
 2.5הרשאות
 3מטלות
נוספות
שם החברה:
מ .ג"ג :פריסה ארצית
מס משרה100:

חטיבת נייד
מטה חטיבה
ממונה ארצי חזות וניקיון צי נייד



ניהול שוטף של עבודת שירותי ניקיון הצי הנייד ברכבת ישראל.



ניהול כלל מנהלי ועובדי חברת הניקיון במסגרת החוזה.



גורם מקשר בין חברת הניקיון לרכבת ישראל.



מנהל חוזה ההתקשרות מטעם ספק השירותים.



אחריות לביצוע ויישום תכנית עבודה שנתית לרבות הגשת תכניות
חודשיות.



טיוב מתמיד של עבודת הניקיון במתחמים השונים.



הכנה והגשת תכניות עבודה שנתית  /תקופתיות.



אחריות לקיום מצבת כוח אדם על פי הצורך.



ייזום ושיפור נהלי העבודה.



אחריות לניהול קשר עבודה שוטף עם חטיבת נייד וגורמים נוספים
ברכבת ישראל.



גיוס וקליטת עובדים.



טיפול מנהלי בעובדי מערך הניקיון (משכורת ,לוגיסטיקה ,נסיעות
וכו').



אחריות לפן הכספי מול רכבת ישראל.



מתן פתרונות לבעיות שוטפות ועקרוניות מהשטח.



ניהול ומעקב אחר התחייבות חברת הניקיון מול רכבת ישראל.



הדרכה של עובדי ניקיון ,בטיחות ,ריענון נהלים ,עדכונים שוטפים.




מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.

תאריך :פברואר 2020
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מנהל/ת ניקיון ארצי  -דרישות התפקיד:


השכלה :תואר ראשון ,רצוי בתחומים הבאים :מנהל עסקים  /כלכלה  /תעשייה וניהול,
תואר שני  -יתרון.



כושר הבעה מעולה בכתב ובע"פ בשפה העברית.



בעל ידע וניסיון של לפחות  3שנים בניהול עובדים בפריסה גיאוגרפית נרחבת (רקע פיקודי
צבאי ייחשב חלק מניסיון).



ניסיון ניהולי בתחום הניקיון.



יכולת עבודת מטה מעולה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.



יכולת הדרכה ,ייעוץ והסברה ,יכולת ייזום והנעת תהליכים.



כושר ארגון וניהול.



ניסיון מוכח בניהול עובדים.



כושר ביטוי בכתב ובע"פ.



מעבר ראיונות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.

דרישות נוספות:


בעל רישיון נהיגה בתוקף.



שליטה בהפעלת מחשב ושימוש בטלפון נייד חכם.



רכב צמוד שיינתן על ידי ספק השירותים



טלפון סלולארי נייד חדש ודיבורית קבועה לרכב ,יחובר ע"י ספק השירותים ועל חשבונו.



מכשיר פסקל לנסיעה בכביש  6באופן חופשי וללא הגבלה

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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תיאור תפקיד

שם המשרה:

חטיבת נייד
מטה חטיבה

מנהל/ת ניקיון אזורי
(מיקור חוץ)

 1כפיפות
 2תיאור תפקיד

מנהל ניקיון ארצי


ניהול כולל על תחום הניקיון המבוצע בתחנות הקצה ובמהלך
הנסיעה באזור שבאחריותו.



ניהול ופיקוח על צוות עובדי הניקיון בתחנות השונות.



בקרה איכותית של ניקיון המבוצע בתחנות/מתחמים בתחום
אחריותו.



גורם מקשר בין מנהל החוזה למנהלי הצוותים ועובדי הניקיון
בשטח.



אחריות ושמירה על מלאי של כל ציוד העבודה והחומרים
המתכלים בתחנות/מתחמים השונים.



אחריות על עובדי הניקיון ,ביצוע משמרות לעובדי הניקיון
בנושאים הבאים :הגעה ורישום עובדים ,ציוד הופעה ולבוש,
והתייצבות בהתאם לתקני הניקיון ברכבות ובתחנות השונות.



מעקב תקינות כלי העבודה



מתן פתרונות לבעיות שוטפות מהשטח.



ביצוע ביקורת לכלל עובדי הניקיון ומנהלי הצוותים ע"פ תכנית
העבודה.

 2.2הדרכות





סיור ובדיקות באתרים השונים שבתחומי אחריותו.
בטיחות העובדים באתרים שבאחריותו.
הדרכה של צוותי ניקיון בתחנות הקצה ,רענון נהלים ,עדכונים
שוטפים ועוד.

 2.3הרשאות
 3מטלות נוספות




מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.

 2.1אחריות

מ .ג"ג :פריסה ארצית
מס משרה2:

תאריך :פברואר 2020
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מנהל/ת ניקיון אזורי  -דרישות התפקיד:


השכלה :בוגר/ת  12שנות לימוד ,בגרות מלאה.



תואר ראשון  -יתרון



ניסיון ניהולי בתחום הניקיון.



יכולת עבודת מטה מעולה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.



יכולת הדרכה ,ייעוץ והסברה ,יכולת ייזום והנעת תהליכים.



ניסיון מוכח של לפחות שנה בניהול ופיקוח עובדים (רקע פיקודי צבאי יילקח בחשבון כחלק
מניסיון).



שליטה בתכנות ויישומי המחשב.



בעל רישיון נהיגה תקף.



מיומנויות בסיסיות בהפעלת מחשב ושימוש בטלפון נייד חכם.



מעבר בדיקות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.



ביצוע משימות נוספות כפי שיקבע על ידי רכבת ישראל.



כושר ביטוי בכתב ובע"פ.

דרישות נוספות:


בעל רישיון נהיגה בתוקף.



רכב צמוד יינתן על ידי ספק השירותים



טלפון סלולארי נייד חדש ודיבורית קבועה לרכב ,יחובר ע"י ספק השירותים ועל חשבונו.



מכשיר פסקל לנסיעה בכביש  6באופן חופשי וללא הגבלה

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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תיאור תפקיד

שם המשרה:

חטיבת נייד
מטה חטיבה

מנהל/ת ניקיון מתחמי
(מיקור חוץ)

 1כפיפות
 2תיאור תפקיד

 2.1אחריות

 2.2הדרכות

 2.3הרשאות
 3מטלות
נוספות
מ .ג"ג :פריסה ארצית
מס משרה23S074S 23 :

מנהל ניקיון ארצי


תכנון ,ניהול ,ותפעול עבודת הניקיון בציוד נייד במתחם.



ניהול ובקרה על עבודת אחראי משמרת הניקיון ,ראשי הצוותים
ועובדי הניקיון במתחם בתחום אחריותו.



בקרה איכותית של רמת הניקיון הדרושה.



דיווח ועדכונים למנהל המתחם על כל בעיה או חוסרים במתחם
הנמצא תחת אחריותו.



אחריות לתכנון היומי/שבועי/חודשי בהיבטי הניקיון במתחם.



אחריות ושמירה על מלאי של כל ציוד העבודה והחומרים
המתכלים בתחנות/מתחמים השונים.



אחריות כוללת על עובדי הניקיון במתחם.



מעקב תקינות כלי העבודה (אשר בשימוש עובדי הניקיון ברכבת).



מתן פתרונות לבעיות שוטפות מהשטח.



ביצוע ביקורת לכלל אנשי הניקיון ומנהלי הצוותים ע"פ תכנית
העבודה.



בטיחות בעבודה



הדרכה של עובדי ניקיון ,בטיחות ,ריענון נהלים ,עדכונים שוטפים
ועוד.




מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.
13

200
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תאריך :פברואר 2020איל

מנהל/ת ניקיון מתחמי  -דרישות התפקיד:


השכלה :בוגר/ת  12שנות לימוד ,בגרות מלאה.



תואר ראשון  -יתרון



ניסיון ניהולי בתחום הניקיון.



יכולת עבודת מטה מעולה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.



יכולת הדרכה ,ייעוץ והסברה ,יכולת ייזום והנעת תהליכים.



ניסיון מוכח של לפחות שנה בניהול ופיקוח עובדים (רקע פיקודי צבאי יילקח בחשבון כחלק
מניסיון).



שליטה בתכנות ויישומי המחשב.



בעל רישיון נהיגה תקף.



מיומנויות בסיסיות בהפעלת מחשב ושימוש בטלפון נייד חכם.



מעבר בדיקות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.



ביצוע משימות נוספות כפי שיקבע על ידי רכבת ישראל.



כושר ביטוי בכתב ובע"פ.

דרישות נוספות:


בעל רישיון נהיגה בתוקף.



רכב צמוד יינתן על ידי ספק השירותים.



טלפון סלולארי נייד חדש ודיבורית קבועה לרכב ,יחובר ע"י ספק השירותים ועל חשבונו.



מכשיר פסקל לנסיעה בכביש  6באופן חופשי וללא הגבלה

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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תיאור תפקיד
שם המשרה:

חטיבת נייד
מטה חטיבה

אחראי/ת משמרת ניקיון
(מיקור חוץ)

 1כפיפות
 2תיאור תפקיד

 2.1אחריות

מנהל ניקיון מתחמי


תכנון ,ניהול ,ותפעול עבודת הניקיון בציוד נייד במתחם במהלך
המשמרת.



ניהול ובקרה על עבודת ראשי הצוותים ועובדי הניקיון במתחם.



בקרה איכותית של רמת הניקיון הדרושה.



דיווח ועדכונים למנהל המתחם על כל בעיה או חוסרים במתחם
הנמצא תחת אחריותו.



אחריות לתכנון היומי בהיבטי הניקיון במתחם.



אחריות ושמירה על מלאי של כל ציוד העבודה והחומרים
המתכלים בתחנות/מתחמים השונים.



אחריות כוללת על עובדי הניקיון במתחם במהלך המשמרת.



מעקב תקינות כלי העבודה (אשר בשימוש עובדי הניקיון ברכבת).



מתן פתרונות לבעיות שוטפות מהשטח.



ביצוע ביקורת לכלל אנשי הניקיון ומנהלי הצוותים ע"פ תכנית
העבודה.



בטיחות בעבודה

 2.2פרויקטים
 2.3נהלים
 2.4הדרכות



 2.5הרשאות
 3מטלות נוספות





מ .ג"ג :פריסה ארצית
מס משרה23S074S 24 :
222018איל

הדרכה של צוותי ניקיון ,ריענון נהלים ,עדכונים שוטפים ועוד.
מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
יכולת להחליף את מנהל הניקיון המתחמי באופן חד פעמי או
קבוע על פי החלטת רכבת ישראל.
ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.
13

20

0
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תאריך :פברואר 2020

אחראי/ת משמרת ניקיון  -דרישות התפקיד:


השכלה :בוגר/ת  12שנות לימוד ,בגרות מלאה.



תואר ראשון  -יתרון



ניסיון ניהולי בתחום הניקיון.



יכולת עבודת מטה מעולה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.



יכולת הדרכה ,ייעוץ והסברה ,יכולת ייזום והנעת תהליכים.



ניסיון מוכח של לפחות שנה בניהול ופיקוח עובדים (רקע פיקודי צבאי יילקח בחשבון כחלק
מניסיון).



שליטה בתכנות ויישומי המחשב.



בעל רישיון נהיגה תקף.



מיומנויות בסיסיות בהפעלת מחשב ושימוש בטלפון נייד חכם.



מעבר בדיקות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.



ביצוע משימות נוספות כפי שיקבע על ידי רכבת ישראל.



כושר ביטוי בכתב ובע"פ.

דרישות נוספות:


בעל רישיון נהיגה בתוקף.



טלפון סלולארי נייד חדש יינתן על ידי ספק השירותים ועל חשבונו.

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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תיאור תפקיד

שם המשרה:

חטיבת נייד
מטה חטיבה

ראש צוות ניקיון
(מיקור חוץ)

 1כפיפות
 2תיאור תפקיד

 2.1אחריות

מנהל ניקיון מתחמי  /אזורי


ניהול ביצוע עבודות ניקיון בהתאם לדרישות רכבת ישראל



ניהול ובקרה על עבודת צוות הניקיון בתחום אחריותו



בקרה על איכות העבודה הנדרשת ועמידה בסטנדרט של רמת
הניקיון הדרושה



דיווח ועדכון על בעיות שוטפות בעבודות הניקיון



מתן פתרונות בזמן אמת לבעיות שוטפות בעבודות הניקיון



בקרה על סדר וניקיון בסביבת העבודה של צוות הניקיון
במתחם



בטיחות העובדים שבאחריותו

 2.2פרויקטים
 2.3נהלים
 2.4הדרכות
 2.5הרשאות
 3מטלות נוספות




מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
יכולת להחליף את אחראי המשמרת באופן חד פעמי או קבוע
על פי החלטת רכבת ישראל.
יכולת יציאה משטח המתחם לביצוע עבודות ניקיון חד
פעמיות או קבועות.
ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.

13

תאריך :פברואר 2020



מ .ג"ג :פריסה ארצית
מס משרה23S074S 25 :

200
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ראש צוות ניקיון  -דרישות התפקיד:


הכרות וניסיון ניהולי בתחום הניקיון – יתרון.



יכולת הנעת עובדים מעולה



נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.



בעל רישיון נהיגה תקף.



מיומנויות בסיסיות בהפעלת מחשב ושימוש בטלפון נייד חכם.



מעבר בדיקות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.



ביצוע משימות נוספות כפי שיקבע על ידי רכבת ישראל.



תקשורת בין אישית טובה.



כושר ביטוי בכתב ובע"פ.

דרישות נוספות:


בעל רישיון נהיגה בתוקף.



טלפון סלולארי נייד חדש יינתן על ידי ספק השירותים ועל חשבונו.

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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תיאור תפקיד

שם המשרה:

חטיבת נייד
מטה חטיבה

רכז/ת חוזה
(מיקור חוץ)

מנהל ניקיון ארצי

 1כפיפות
 2תיאור תפקיד

 2.1אחריות



איש קשר ושירותי "משרד אחורי" המקשר בין מטה
חברת הניקיון למטה תחום הניקיון בכלל ההיבטים.



עדכון דוחות ברמה יומית על ביצועים ,פערים ואירועים
חריגים.



ניהול ,תיוק וריכוז חומרים השייכים למערך הניקיון.



רישום ומעקב אחר עבודות הניקיון המבוצעות ומשולמות
לפי תפוקה.



עבודה ותיאום מול מנהלי האזורים והמתחמים.



ריכוז אישורי בטחון ובטיחות של העובדים.



עדכון נתונים המתקבלים ממנהלי האזורים/מתחמים.



טיפול בנושא חשבונות וכספים מול גורמי רכבת ישראל.



טיפול באת חומרי ניקיון למתחמים השונים לפי הצורך.



מעקב אחר צורכי ציוד במתחמים השונים.



מענה וקבלת הודעות המתקבלות ממנהלי האזורים
וגורמים שונים ברכבת ישראל

 2.2פרויקטים
 2.3נהלים
 2.4הדרכות
 2.5הרשאות
 3מטלות נוספות




מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.

שם החברה:
מ .ג"ג :פריסה ארצית
מס משרה2001323S060:

תאריך :פברואר 2020איל

43

רכז/ת חוזה  -דרישות התפקיד:


השכלה :תואר ראשון ,רצוי בתחומים הבאים :מנהל עסקים  /כלכלה  /תעשייה
וניהול ,לוגיסטיקה.



שליטה גבוהה בתוכנות ויישומי המחשב בדגש על  SAPוExcel



תקשורת בין-אישית טובה.



בעל/ת ידע ויכולות בניהול משרד.



מעבר בדיקות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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תיאור תפקיד

שם המשרה:

מנהל/ת בטיחות
(מיקור חוץ)

 1כפיפות
 2תיאור תפקיד

 2.1אחריות

חטיבת נייד
מטה חטיבה

מנהל פעילות ארצי


ניהול ובקרה כוללת על תחום הבטיחות בעבודת ניקיון הצי הנייד
בכלל אתרי העבודה בפריסה ארצית.



ניהול תחום ההדרכה הבטיחותית בהיבטי עבודת הניקיון.



קיום נהלי הבטיחות בהתאם לדרישות החוק והנחיות רכבת
ישראל.



קיום קשר רציף עם גורמי וממוני הבטיחות מטעם רכבת ישראל
באתרי העבודה השונים.



הכנת תכנית בטיחות שנתית ועדכונה בהתאם לצורך.



ביצוע סיורים והדרכות בטיחות באתרי העבודה השונים באופן
סדיר לעובדי ומנהלי ספק השירותים.



ביצוע תחקירים בגין אירועי בטיחות בהם מעורבים עובדי ניקיון.



מתן פתרונות לבעיות שוטפות מהשטח

 2.2פרויקטים
 2.3נהלים
 2.4הדרכות
 2.5הרשאות
 מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
 3מטלות
 ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.
נוספות
שם החברה:
מ .ג"ג :פריסה ארצית
תאריך :פברואר 2020איל
20
0
מס משרה13 23S074S 27 :
-

מנהל/ת בטיחות  -דרישות התפקיד:



השכלה :תואר ראשון ותעודות רלוונטיות בתחומי ההדרכה והבטיחות.



מוסמך כממונה בטיחות כחוק.



כושר הבעה מעולה בכתב ובע"פ בשפה העברית .שפות נוספות – יתרון.

45



בעל ידע וניסיון בתחומי הבטיחות והדרכה.



היכרות עם עולם הניקיון -יתרון



מעבר בדיקות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.



שליטה ביישומי מחשב.




יחסי אנוש מעולים ,יכולת תיאום וארגון.
יכולת עבודה עצמאית.

הערות נוספות:


יכולת עבודת מטה מעולה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.



יכולת הדרכה ,ייעוץ והסברה ,יכולת ייזום והנעת תהליכים.



בעל רישיון נהיגה בתוקף ע"פ חוק לפחות שנתיים.

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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תיאור תפקיד

שם המשרה:

מנהל/ת איכות והדרכה
(מיקור חוץ)

 1כפיפות
 2תיאור תפקיד

 2.1אחריות

חטיבת נייד
מטה חטיבה
מנהל פעילות ארצי



ניהול ובקרה כוללת על תחום האיכות וההדרכה בעבודת ניקיון הצי
הנייד בכלל אתרי העבודה בפריסה ארצית.



ניהול תחום ההדרכה וההכשרה בהיבטי עבודת הניקיון.



קיום קשר רציף עם הגורמים הרלוונטיים מטעם רכבת ישראל
באתרי העבודה השונים.



ביצוע סיורים והדרכות איכות באתרי העבודה השונים באופן סדיר
לעובדי ומנהלי ספק השירותים.



הכנת תכנית הדרכה מפורטת של כלל מנהלי ועובדי הניקיון
ויישומה בהתאם להנחיות רכבת ישראל



ניהול ומעקב אחר תחלופת עובדים וקיום הדרכות בהתאם.



כתיבת תכניות הדרכה וביצוע הדרכות בפועל.



ניתוח וטיפול בלקויי איכות



ייזום הכשרות והדרכות לשיפור מתמיד בכל הנוגע לאיכות עבודת
הניקיון.



מתן פתרונות לבעיות שוטפות מהשטח

 2.2פרויקטים
 2.3נהלים
 2.4הדרכות
הרשאות
2.5
 מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
 3מטלות
 ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.
נוספות
שם החברה:
מ .ג"ג :פריסה ארצית
תאריך :פברואר 2020איל
20
0
מס משרה13 23S074S 28 :
-

מנהל/ת איכות והדרכה  -דרישות התפקיד:
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השכלה :תואר ראשון ותעודות רלוונטיות בתחום ההדרכה.



כושר הבעה מעולה בכתב ובע"פ בשפה העברית .שפות נוספות – יתרון.



בעל ידע וניסיון בתחומי והדרכה.



היכרות עם עולם הניקיון.



מעבר בדיקות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.



שליטה ביישומי מחשב.




יחסי אנוש מעולים ,יכולת תיאום וארגון.
יכולת עבודה עצמאית.

הערות נוספות:


יכולת עבודת מטה מעולה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.



יכולת הדרכה ,ייעוץ והסברה ,יכולת ייזום והנעת תהליכים.



בעל רישיון נהיגה בתוקף ע"פ חוק לפחות שנתיים.

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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תיאור תפקיד

שם המשרה:

חטיבת נייד
מטה חטיבה

מנהל/ת תפ"י
(מיקור חוץ)

 1כפיפות
 2תיאור תפקיד

 2.1אחריות

מנהל ניקיון ארצי


ניהול תחום התכנון של עבודת ניקיון הצי הנייד ברכבת
ישראל.



עבודה שוטפת מול גורמי התכנון והתפעול ברכבת ישראל
ומול מנהלי הניקיון השונים (ארצי  /מתחמי  /אזורי) ברמה
יומית.



ניתוח נתונים וכתיבת תכניות עבודה לביצוע כלל סוגי ספק
השירותים במסגרת החוזה.



הכנת תכנית עבודה מפורטת של צוותי הניקיון במתחמים/
תחנות בכל חלקי הארץ על בסיס לו"ז תפעולי.



ניהול ומעקב אחר עדכונים שוטפים מאגף הפעלה ברכבת
ישראל ועדכון תכנית העבודה בהתאם לעדכונים שהתקבלו
(עדכוני לו"ז ,סגירת מסילות ,סגירת תחנות ,טיפולי מוסך,
תקלות אירועים ועוד)



טיוב ושיפור עבודת התכנון לרבות שימוש בכלים מעולם
הנדסת תעשיה וניהול.



ייעול תכנית העבודה עפ"י הצרכים המתקבלים מהשטח
ומנהלי האזורים



מתן מענה ופתרונות לתנאים המשתנים ובעיות שוטפות
מהשטח באופן מיידי.

 2.2פרויקטים
 2.3נהלים
 2.4הדרכות
 2.5הרשאות
 3מטלות נוספות
שם החברה:
מ .ג"ג :פריסה ארצית
מס משרה23S074S 29 :




13

מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
ביצוע מטלות נוספות עפ"י להנחיות הממונה.

200
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תאריך :פברואר 2020איל

מנהל/ת תפ"י  -דרישות התפקיד:


השכלה :תואר ראשון באחד מתחומים הבאים :מנהל עסקים  /כלכלה  /תעשייה וניהול /
לוגיסטיקה .תואר ראשון/שני בהנדסת תעשיה וניהול מהווה יתרון.



כושר הבעה מעולה בכתב ובע"פ בשפה העברית.



בעל ידע וניסיון של לפחות שנתיים בתכנון  /ניהול תפ"י במערכות תפעוליות מורכבות -
יתרון.



מעבר בדיקות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.



שליטה מעולה ביישומי מחשב ובפרט תוכנות אופיס ו.SAP -



יחסי אנוש מעולים ,יכולת תיאום וארגון.



יכולת ייזום והנעת תהליכים.



יכולת עבודה עצמאית.



יכולת עיבוד מידע ,ניתוחו והצגתו בדוחות

הערות נוספות:


יכולת עבודת מטה מעולה.



כושר ארגון וניהול.



כושר ביטוי בכתב ובע"פ.



מקום העבודה – משרדי רכבת ישראל.

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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תיאור תפקיד

שם המשרה:

חטיבת נייד
מטה חטיבה

רכז/ת כללי
(מיקור חוץ)

 1כפיפות
 2תיאור תפקיד

 2.1אחריות

מנהל ניקיון ארצי


ניהול ,תיוק וריכוז חומרים השייכים למערך הניקיון



רישום ומעקב אחר עבודות הניקיון



הכנת דוחות ברמה יומית ,שבועית וחודשית.



עבודה ותיאום מול מנהלי האזורים והמתחמים.



עדכון נתונים המתקבלים ממנהלי האזורים  /מתחמים.



טיפול בנושא חשבונות וכספים מול גורמי רכבת ישראל.



טיפול באת חומרי ניקיון למתחמים השונים לפי הצורך.



מעקב אחר צורכי ציוד במתחמים השונים.



מענה וקבלת הודעות המתקבלות ממנהלי האזורים וגורמים

שונים ברכבת ישראל.

 2.2פרויקטים
 2.3נהלים
 2.4הדרכות
 2.5הרשאות
 3מטלות נוספות
שם החברה:
מ .ג"ג :פריסה ארצית
מס משרה23S074S 210 :




מחשוב ועבודה על מערכת מובייל לניהול ופיקוח ניקיון
ביצוע מטלות נוספות עפ"י להנחיות הממונה.

200

13
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תאריך :פברואר 2020איל

רכז/ת כללי  -דרישות התפקיד:


השכלה  :בוגר/ת  12שנות לימוד  ,בגרות מלאה ,תואר ראשון יתרון.



שליטה בשפה העברית.



הכרת תוכנות ויישומי המחשב.



יכולת לתקשורת בין-אישית טובה.



מעבר בדיקות ומבחן התאמה לתפקיד כפי שיקבע ברכבת ישראל.



כפיפות מקצועית -מנהל ניקיון ארצי

יאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
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 .3.4רכבים בשימוש הספק
 .3.4.1בעלי התפקיד הבאים יקבלו רכב צמוד:
 מנהל פעילות ארצי
 מנהל ניקיון אזורי
 מנהל ניקיון מתחמי
 מנהל בטיחות
 מנהל הדרכה
הרכב הצמוד ימומן על חשבון רכבת ישראל כחלק מהתשלום החודשי לבעלי תפקידים
אלה .ככל והספק יחליט לצייד מנהלים נוספים ברכבים צמודים יהיה זה על חשבונו בלבד.
 .3.4.2רכבים תפעוליים
 רכב כוננות -בכל מתחם גדול יהיה רכב אחד לכל הפחות 24 ,שעות ביממה,
בעל יכולת הסעת צוות (ראש צוות  3 +עובדים) וציוד לביצוע משימות
מחוץ למתחם .רכב זה יכול להיות אחד מהרכבים הצמודים של בעלי
התפקידים שהוגדרו או רכב נפרד על פי שיקול דעת ספק השירותים.
 אמצעי ניוד בתוך המתחם – במידת הצורך ,בכפוף לאישור רכבת ישראל,
יוכל הספק לצייד כל מתחם ברכב תפעולי פנים מתחמי (כדוגמת קלנועית).
מורשי הנהיגה והגדרות נוספות יינתנו בעת ההצטיידות.

 .3.5טלפון סלולארי
על מנת לאפשר לספק שימוש במערכת מובייל לדיווח ופיקוח ניקיון הצי הנייד
("אפליקציית ניקיון") ובאפליקציות נוספות של הרכבת ככל שידרשו ,נדרש הספק לצייד
את כלל המנהלים (עד רמת ראש צוות) בטלפון נייד חכם העומד בדרישות הסף הבאות:












מערכת הפעלה Android :גרסה  7ומעלה
 ''6ומעלה
גודל מסך:
מצלמה אחורית :כן
כן
:GPS
כן
:NFC
כן
:WIFI
נורית פלאש אחורית
 1.7 GHz Octa-coreומעלה
מעבד:
זיכרון  4 GB RAM :RAMומעלה
קיבולת סוללה mAh 4000 :ומעלה
5G\4G
רשת:
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מומלץ שהטלפונים יסופקו עם ציוד מיגון :מגן סיליקון ומדבקת זכוכית.
אם וככל שישונו תנאי העבודה בתחום המובייל ברכבת ,לרבות זהות וכמות המשתמשים
באפליקציית הניקיון ,יידרש הספק להעמיד על חשבונו ציוד חדש ומתאים וללא תוספת
תשלום כלשהי מצד הרכבת.

 .3.6שעון נוכחות
הספק ינהל את מערכת נוכחות עובדיו ומנהליו בהתאם להנחיות הרכבת והנתונים יהיו
זמינים למנהל החוזה ו/או נציגו בכל עת .הספק יעביר לרכבת מיד עם דרישה ,נתונים
מלאים ומפורטים בדבר החתמת עובדיו על שעון הנוכחות וכן כל מסמך אחר שיידרש
על ידי הרכבת ביחס לכך.
 .3.7לבוש ,נראות ומיתוג
הנחיות בנושא נראות ולבוש עובדי הניקיון והמנהלים מטעם הספק יוגדרו על ידי רכבת
ישראל והספק יהיה מחויב לעמוד בסטנדרט המוגדר .בתחילת הפעלת החוזה ,יציג הספק
את מפרט הלבוש והציוד האישי המוצע על ידו בהתאם להגדרות והדבר יאושר על ידי רכבת
ישראל.
פריטי הלבוש יהיו אחידים בפריסה ארצית ויכללו לכל הפחות את לוגו הרכבת כפי שיינתן,
את שם חברת הניקיון .פריטי הלבוש יותאמו לעונות השנה לרבות ציוד לעבודה במזג אוויר
גשום ,לצורכי הבטיחות ולכלל המגזרים והאוכלוסיות המועסקות במסגרת החוזה .הרכבת
תהיה רשאית לבצע שינויים ולעדכן את סטנדרט הלבוש לאורך חיי החוזה והספק יידרש
לבצע שינויים אלה על חשבונו.
כחלק בלתי נפרד מכך יעמיד הספק בכל מתחם גדול מלאי ציוד מיגון אישי המשמש לביטחון
בעת מקרה חירום ו/או מלחמה .הציוד יכלול לכל הפחות קסדה ואפוד מגן ובנוסף כל ציוד
שיוגדר על ידי גורמי הביטחון הרלוונטיים ברכבת ישראל .מלאי הציוד יספיק לכמות
עובדים שלא תפחת מ 30%מכוח האדם המועסק במתחם הגדול בתוספת כוח האדם
המועסק במתחמים הקטנים ובתחנות הקצה הנמצאים בקרבת המתחם .יובהר ,כי מלאי
זה הינו מלאי בטחון בלבד וקיומו בהיקפים שהוגדרו אינו גורע מאחריות הספק בעת אירוע
חירום/מלחמה לצייד את כלל כוח האדם מטעמו הנדרש לעבודה בציוד המוגדר.
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 .3.8רווחה ותגמול
רכבת ישראל רואה בשימור כוח האדם המוצע לביצוע ההתקשרות נדבך חשוב בהצלחת
העבודה .אי לכך הרכבת והספק יפעלו בתחומי התגמול והרווחה באופן הבא:
 .3.8.1תנאים שיינתנו על ידי הרכבת ועל חשבונה:
מענקי מצוינות – מענקי מצוינות מוגדלים מעבר לקבוע בצו ההרחבה

(חצי שנתי  /שנתי) במימון הרכבת ועל פי שיקול דעתה.
מודל תגמול חודשי -מענק חודשי המשולם לעובדי הניקיון ומבוסס על

איכות ביצוע הניקיון .מבנה המודל וגובה התגמול יקבעו לפי שיקול
דעתה הבלעדי של רכבת ישראל
מתנות ראש השנה ופסח – בכוונת רכבת ישראל ליתן בראש השנה ובפסח

שי מוגדל מעבר לקבוע בצו ההרחבה לחג לכוח האדם המועסק במסגרת
ההתקשרות בסכום של עד  ₪ 200לעובד .השי יינתן על ידי המנהלים
בשטח מטעם הרכבת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.
מתנות בחגים נוספים  -יחולקו בהתאם להחלטות הרכבת כפי שיעודכנו

מעת לעת.
תקציב רווחה שנתי  -הרכבת תהא רשאית ולפי שיקול דעתה להעמיד

תקציב שישולם לספק לצורך מתן תמריצים לעובדים (ימי גיבוש ,תלושי
ארוחות בוקר וכדומה ,ציון חגים ומועדים וכו')  .גובה התקציב יקבע על
ידי הרכבת ולפי שיקול דעתה .הספק ימציא לרכבת תכנית כיצד לחלק
תקציב זה ולפי אילו קריטריונים .הרכבת תהא רשאית לשנות את
התוכנית לפי שיקול דעתה הבלעדי .הספק יפעל לפי התוכנית אשר
אושרה על ידי הרכבת.
מובהר ,כי הרכבת רשאית לשנות מעת לעת החלטתה כאמור (ובכלל זה לבטל
ו/או להוסיף) בסעיף זה ואין הספק רשאי להסתמך על האמור לעיל.
תנאים שיינתנו על ידי ספק השירותים ועל חשבונו:
.3.8.2
תנאים בסיסיים בחדרי מנוחה  -באחריות החברה ועל חשבונה מתן

תנאים בסיסיים בחדרי מנוחה ואזורי העבודה בתחנות ובמתחמים
כדוגמת קפה ,תה ,סוכר וכ"ו .הרכבת תהא רשאית להורות לשנות ו/או
להגדיל את התנאים כאמור אם וככל שהרכבת תסבור לפי שיקול דעתה
שהדבר דרוש בנסיבות העניין.
אירוע הרמת כוסית חצי שנתי  -באחריות ספק השירותים ועל חשבונו

לקיים אירוע הרמת כוסית לכלל העובדים בראש השנה ובפסח (ניתן
לביצוע בחלוקה לאזורים) .האירוע יכלול ארוחת צהריים/ערב חגיגית
בעלות מינימאלית של  ₪ 80לעובד ותאושר ע"י מנהל החוזה מטעם רכבת
ישראל .במעמד אירוע זה יחולקו תעודות הצטיינות לעובדים נבחרים על
פי המלצת הספק ובאישור הרכבת.
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 .3.9הדרכה והכשרה
 הספק יעביר על חשבונו הדרכה והכשרה לעובדיו בעת קליטה לעבודה ובאופן
שוטף בכל הקשור למתן השירותים ובכלל זה לגבי אופן ביצוע העבודות
השונות ,בטיחות בעבודה והתנהלות באתרי העבודה ברכבת לרבות בסביבת
חשמל.
 אם וככל שהרכבת תדרוש דרישות מיוחדות בהדרכה החורגות מהאמור לעיל,
הרי שהרכבת תישא בעלות שעות כוח האדם המודרך מקרב עובדי הניקיון
הכרוכות בכך .הדרכות והכשרות למנהלים ועובדי מטה (כמפורט בסעיף  3.1ו-
 )3.2יכללו במסגרת שעות העבודה הרגילות ולא תשולם בגינם כל תמורה נוספת
לספק.
 מועדי ההדרכות והיקפן יתואמו בין הצדדים ויאושרו מראש על ידי מנהל
החוזה מטעם הרכבת .הרכבת תהא רשאית להורות לספק כי חלק מתוכנית
ההדרכה תועבר על ידי עובדי הרכבת.

 .4תהליכי עבודה
 .4.1תהליך התכנון
תהליך התכנון הינו חוליה מרכזית ומשמעותית בדרך ליישום מדיניות הניקיון והטיפולים
המוגדרת על ידי רכבת ישראל .התכנון ,על רבדיו השונים ,יבוצע ברמה שנתית ,רבעונית,
חודשית ,שבועית ויומית לגבי כלל סוגי הניקיון והטיפולים ובאופן פרטני לכל אירוע
מיוחד  /חריג.
לטובת ניהול תחום התכנון והבקרה על תכניות העבודה ,יעסיק שירותי הניקיון מנהל
תפ"י (הגדרת תפקיד ודרישות בסעיף  )3אשר ישב במשרדי הרכבת ויעבוד באופן שוטף
עם גורמי התכנון הרלוונטיים ברכבת ישראל .מנהל התפ"י יוכשר על ידי הרכבת לביצוע
עבודתו וילווה על ידי מטה חזות וניקיון צי נייד ו/או נציג מרכז אחזקה על פי הצורך.
שיטת התכנון התקופתי הנהוגה מסתמכת על ניתוח של חומרי גלם המפורסמים על ידי
אגף הפעלה תוך שימוש במערכות מחשוב ייעודיות .לאורך חיי החוזה וככל שיהיו קיימות
מערכות נוספות ברכבת ישראל ,יתכן ומנהל התפ"י יקבל גישה למערכות אלו ,מתוך
מטרה לייעל ולטייב את תהליך התכנון .ספק השירותים יהיה רשאי להכניס תוכנות וכלי
תכנון מטעמו אשר יסייעו למטרה זו בתיאום ובאישור רכבת ישראל.
שיטת התכנון היומי הנהוגה נכון לשנת  2020מסתמכת על דיווחי ביצוע ופיקוח מתוך
מערכת ניהול ניקיון צי נייד המבוססת מובייל (טלפון חכם) ו .SAPטכנולוגיה זו מאפשרת
בקרה מלאה בזמן אמת ברמה ארצית וברמה מתחמית על מרבית סוגי הניקיון
והטיפולים .מנהל התפ"י ומנהלים רלוונטיים מטעם הספק יקבלו גישה מלאה למערכת
הדו"חות לטובת תכנון יומי ושאר השימושים שידרשו כחלק מעבודתם .סוגי ניקיון
וטיפולים שעל פי החלטת רכבת ישראל לא יכללו במערכת הדיווח באמצעות מובייל,
יתועדו על ידי הספק באופן ידני על פי הנחיות רכבת ישראל שיינתנו בנושא.
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תוצרי התכנון השונים יוצגו לנציג רכבת ישראל ויאושרו על ידו על פי הגדרות שיינתנו
וככל שיידרש .תכנון שנתי/תקופתי בפריסה ארצית יבוצע על ידי מנהל התפ"י לכלל סוגי
הניקיון ויאושר על ידי ממונה חזות וניקיון צי נייד ארצי בשיתוף הגורמים הרלוונטיים
במתחמים ובתחנות הנוסעים .תכנון ברמה יומית יבוצע לחלק מסוגי טיפולי החזות
והניקיון על ידי מנהל התפ"י .כל שינוי תכנון ברמת המשמרת בכל מתחם יבוצע על ידי
מנהל הניקיון המתחמי תחת הנחיית מנהל התפ"י (פירוט בסעיף  –4.2תהליכי ניהול
וביצוע) .תכנון ז ה יבוצע באופן שוטף תוך תיאום תפעולי עם הגורמים הרלוונטיים וללא
צורך באישור גורם רכבתי ,למעט במקרה של שינויים מנהלי העבודה הנהוגים בכל מתחם.
מטרת תכנון זה היא ניצול מקסימלי של משאבי הספק הקיימים בכל מתחם לטובת
עמידה במדיניות הניקיון והטיפולים הנדרשת.

על הספק לקחת בחשבון ,כי לוח הזמנים התפעולי של רכבת ישראל עשוי להשתנות
מעת לעת הן בשל החלטות של רכבת ישראל לשיפור וייעול נסיעת הרכבות והן בשל
גורמים חיצוניים (למשל ,עונתיות ,אירועים מיוחדים הדורשים הוספת רכבות ו/או
שינוי בלוז הזמנים של הרכבות ,מצבים ביטחוניים ,סגירת מקטעי רכבת וכ"ו).
הספק מצהיר כי ידוע לו שהשירותים הניתנים על ידו עשויים להשתנות בהתאם
לשינויים אלה והוא מתחייב להיערך בהתאם כדי לספק לרכבת פתרונות מיטביים
לשינויים כאמור .כמו כן ,על הספק לקחת בחשבון כי ככל ורכבת ישראל תחל לשטוף
רכבות באמצעות מכונות שטיפה במתחמים השונים תכנון הניקיון במכונת השטיפה
יבוצע על ידו .הספק מצהיר ,כי הוא לקח בחשבון בעת הצעתו את הסיכונים
הכלכליים הכרוכים בשינויים כאמור והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה
כלפי הרכבת לתוספת תשלום ו/או כל דרישה אחרת .האמור לעיל הוא תנאי בסיסי
והכרחי לעבודת הספק ונגזר מאופי העבודה ברכבת.







גורמים עיקריים המשפיעים על התכנון:
.4.1.1
תכנית תפעולית לטווח ארוך (שנה עד חמש שנים קדימה) – כוללת תכנון קווי
הנסיעה ,כמות הרכבות ולוח זמנים צפוי ,תחנות נוסעים ותחנות קצה קו,
מתחמים ,כמויות ציוד נייד ,תכניות דיור מערכים ועוד .התכנית מפרטת את
מועדי ביצוע שינויי לו"ז תפעולי לאורך השנים .משמעות ניתוח תכנית זו הינה
הערכות לפתיחת/סגירת אתרי עבודה בעיקר בהיבטי תשתיות פיזיות נדרשות
והכנה בהיבטים נוספים הרלוונטיים לביצוע העבודה.
תכנית תפעולית לטווח בינוני (עד שנה קדימה) – כוללת תכנון פרטני של כמות
הרכבות ולוח הזמנים המסחרי והתפעולי אשר יופעל באופן מחזורי במשך מספר
חודשים .המשמעות המרכזית של ניתוח תכנית זו הינה הערכות ברמה
התפעולית לתקופה של מספר חודשים וגזירת תכנית הניקיון לתקופה זו .תכנית
הניקיון תכלול את שיטת העבודה ,פריסת כמויות ניקיון וטיפולים באתרים
השונים לרבות ימים ושעות עבודה ,תכנון כוח אדם ,צורכי תשתיות פיזיות
(יושלמו במידת האפשר על פי החלטת רכבת ישראל) ועוד.
תכנית תפעולית מיוחדת לאירוע חד פעמי (יום עד מספר שבועות) –תכנית
שינויים ממוקדת לאתר או מספר אתרי עבודה עקב חגים/מועדים ,ימי בחירות,
הפעלת רכבות מיוחדות לאירועים (כדוגמת אירועי ספורט ,הופעות וכדומה) או
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עבודות תשתית רכבתית .התכנית תכלול את השינויים מהלו"ז הקיים באותה
תקופה ותכנון פרטני של הרכבות שמסלולן ישתנה .משמעות ניתוח השינויים
הינה הערכות ברמה התפעולית לאירוע/תקופה המדוברת וגזירת תכנית הניקיון
הנדרשת.
תכנית תפעולית יומית – מבוססת על התכנית התקופתית (תכנית תפעולית
לטווח בינוני) הקיימת באותו זמן ומכילה שינויים פרטניים נדרשים והקצאת
ציוד נייד (מערך וקטר) ספציפי לכל סידור עבודה .תכנית זו תכלול שיבוץ
מערכים לסוגי הטיפולים הדורשים הכנסת מערך לקו ניקיון (דרג  ,2דרג  3ודרג
 4פנימי/חיצוני) במתחמים השונים ,כפי שיתואם בין נציג ספק השירותים
לנציגי רכבת ישראל (לרוב מנהל תפ"י מול מרכז אחזקה בחטיבת נייד) .התכנית
התפעולית היומית מתעדכנת לאורך כל שעות היממה בהתאם לשינויים
תפעוליים נדרשים ,תקלות ציוד נייד ,תקלות בקו ראשי ועוד.
מצבת הציוד הנייד – כמות הציוד הנייד נמצאת בגידול מתמיד (נכון לשנים
הקרובות)  .בנוסף ,ישנם שינויים מתמידים בכמות הציוד המופעל בקו עקב
צרכים משתנים כדוגמת תחזוקה ,הדרכה ,השבתת ציוד לתקופות שונות ועוד.
כמויות הציוד הקיים בכל עת משפיעות על כמויות הניקיון והטיפולים הנדרשים
ועל היכולת התפעולית לשבץ ולבצע עבודות אלה באתרים השונים על פי חלונות
זמן משתנים.
אילוצים תפעוליים פרטניים לכל אתר עבודה – אתרי העבודה (תחנות נוסעים
ומתחמים) שונים זה מזה בהיבטים שונים אשר משפיעים על התכנון התפעולי
ועקב כך על חלונות זמן העבודה ,כוח האדם הנדרש ואילוצים נוספים.
סוגי תכנון לו"ז תפעולי
.4.1.2
"תכנון מאפס"– ניתוח לו"ז תפעולי ומסחרי המבוצע ללא התבססות על לו"ז
קיים עקב שינויים מהותיים ו/או רבים בתכנית התפעולית .תכנון זה יבוצע
כפעמיים בשנה בממוצע וככל שנדרש ,בהתאם לשינויים התפעוליים לכלל אתרי
הניקיון הנדרשים בעת הפעלת הלו"ז החדש ולכלל סוגי הניקיון והטיפולים.
"תכנון שינויים" בלו"ז קיים – ניתוח שינויים בלו"ז תפעולי ומסחרי קיים עקב
שינויים "קטנים" בתכנית התפעולית .תכנון זה יבוצע מספר פעמים בשנה על
פי הצורך ,בהתאם לביצוע שינויים אשר ישפיעו באופן קבוע על תכנית הניקיון
באתרים מסוימים (לדוגמא מעבר בין שעון חורף לשעון קיץ אשר ישפיע על שעות
העבודה במתחמים ובחלק מתחנות הנוסעים) או שישפיעו באופן זמני ואף חד
פעמי על תכנית הניקיון (לדוגמא סגירת קו נסיעה למשך מספר ימים אשר ישפיע
על תחנות הנוסעים בהן יבוצע הניקיון ועל העבודה במתחמים).
גמישות בתהליך התכנון – מנהל התפ"י יבחר את סוג התכנון שיבוצע בכל פעם
ואת שיטת העבודה בתיאום מנהל ניקיון ארצי וממונה חזות וניקיון צי נייד.

שלבי "תכנון מאפס"
.4.1.3
טיוטת תכנית תפעולית לטווח בינוני – תפורסם כחודשיים עד שלושה חודשים

טרם המועד המ תוכנן להפעלת הלו"ז על ידי מחלקת תכנון לו"ז באגף הפעלה .בשלב
זה ינתח מנהל התפ"י את משמעויות הלו"ז התפעולי ויציגן לממונה חזות וניקיון
ארצי .במידת הצורך ,תועבר התייחסות ובקשות לשינויים נדרשים אשר ייעלו את
עבודת הניקיון.
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תכנית תפעולית לטווח בינוני – תפורסם כחודש וחצי טרם המועד המתוכנן

להפעלת הלו"ז על ידי מחלקת תכנון לו"ז באגף הפעלה .מנהל התפ"י יבצע ניתוח
פרטני של לוח הזמנים הצפוי בכלל המתחמים ותחנות הנוסעים הרלוונטיות (כניסת
ויציאת רכבות ,זמני טרמינל וכדומה) ,ולאור זאת יכין תכנית ניקיון תקופתית
מפורטת .התכנית תכלול את פריסת עובדי הניקיון הדרושה בתחנות הנוסעים ואת
שיטת וחלוקת העבודה במתחמים ליישום כלל סוגי הניקיון והטיפולים עפ"י מדיניות
הרכבת.
אישור תכנית ניקיון תקופתית – תכנית הניקיון תוצג לרכבת על ידי מנהל

הניקיון הארצי מטעם ה ותאושר על ידי ממונה חזות וניקיון ארצי עד שבועיים טרם
הפעלת הלו"ז החדש .במידת הצורך (על פי המוגדר בנספח  Kלנספח התמורה) יבצע
מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל תמחור חודשי קבוע לניקיון "ראשוני" בתחנות
הנוסעים הרלוונטיות ויקבע סכום תשלום חודשי קבוע לתקופה התפעולית .תכנית
הניקיון ותמחור ניקיון "ראשוני" יועברו בכתב בחתימת ממונה חזות וניקיון ארצי.
מסמך זה יחשב כהזמנת עבודה תקופתית .לאחר אישור התוכניות יערך הספק
לשינויים הנדרשים מטעמו ויבצע תיאומים נדרשים מול כלל גורמי הרכבת
הרלוונטיים בתחנות הנוסעים ,במתחמים ובמטה חטיבת נייד ורכבת ישראל.
הפעלת הלו"ז התפעולי החדש – במועד הפעלת הלו"ז התפעולי החדש ובימים

שלאחריו ,יתכנו שינויי לו"ז שידרשו ביצוע עדכון תכנית הניקיון .בשלב זה ,העבודה
תבוצע מול מחלקת תכנון יומי באגף הפעלה.
סגירת תכנית ניקיון תקופתית – לאחר שבועיים מיום הפעלת הלו"ז ,יוצגו

השינויים שבוצעו בתכנית והשפעתם על עלויות העבודה בניקיון "ראשוני" בתחנות
הנוסעים .לאחר אישור ממונה חזות וניקיון ארצי תיסגר התכנית התקופתית ויסגרו
העלויות הסופיות לניקיון ה"ראשוני" בפריסה ארצית לתקופה התפעולית.
שלבי "תכנון שינויים" בלו"ז קיים
.4.1.4
 תכנית תפעולית עם שינויים קבועים/זמניים/חד פעמיים  -תפורסם בין חודש
למספר ימים טרם הפעלת הלו"ז .התכנית תפורסם על ידי מחלקת תכנון לוח זמנים
(חגים ,ימי בחירות ולו"ז שמתוכנן מעל חודש טרם ההפעלה) או על ידי מחלקת
תכנון יומי (כלל האירועים בהם מבוצע תכנון לו"ז פחות מחודש טרם ההפעלה
כדוגמת אירועי ספורט ,הופעות וכדומה) .במקרים אלה ,יפורסם סידור המערכים
המאפשר ביצוע תכנית פרטנית  24-48שעות טרם הפעלת הלו"ז ועל הספק להיערך
לביצוע תכנון ,הפקת תכנית עבודה ויישומה בטווח זמן קצר.
 בלו"ז המפורסם על ידי מחלקת תכנון לוח זמנים  -תכנית הניקיון תוצג לרכבת על
ידי מנהל הניקיון הארצי מטעם הספק ותאושר על ידי ממונה חזות וניקיון ארצי
עד שבוע טרם הפעלת הלו"ז החדש .בשלב זה ייבדק התמחור התקופתי לניקיון
"ראשוני " בתחנות הנוסעים הרלוונטיות .במידת הצורך ,יאושר עדכון סכום
תשלום חודשי קבוע על ידי מנהל החוזה כמפורט בנספח  Kלנספח התמורה .תכנית
הניקיון החתומה ותמחור הניקיון הראשוני ,במידה ובוצע עדכון מחיר ,יועברו
לספק בכתב על ידי ממונה חזות וניקיון ארצי .מסמך זה יחשב כעדכון הזמנת
עבודה תקופתית .לאחר אישור התוכניות ,יערך הספק לשינויים הנדרשים מטעמו
ויבצע תיאומים נדרשים מול כלל גורמי הרכבת הרלוונטיים בתחנות הנוסעים,
במתחמים ובמטה חטיבת נייד ורכבת ישראל.
 בלו"ז המפורסם על ידי מחלקת תכנון יומי – תכנית הניקיון תוגש על ידי מנהל
ניקיון ארצי או מנהל התפ"י בכתב ותאושר על ידי ממונה חזות וניקיון ארצי או
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נציג מטעמו ,בטווח זמן סביר טרם הפעלת התכנית .במקרים אלה לא יבוצע עדכון
תמחור לתקופת השינוי .באירועים מיוחדים חד פעמיים ,יתכן ויאושר על ידי
ממונה חזות וניקיון ארצי ,ביצוע ניקיון ו/או טיפול חזות שישולם על פי יחידה
בתחנות הנוסעים .במקרים חריגים תאושר הפעלת עובדים לפי שעת עבודה,
בהתאם לצורך ובכפוף להוצאת הזמנת עבודה מסודרת.
 הפעלת תכנית הניקיון – במועד הפעלת תכנית הניקיון ,יתכנו שינויים תפעוליים
שידרשו גמישות תפעולית וביצוע שינויים בתכנון בזמן אמת .בשלב זה ,העבודה
תתבצע מול מחלקת תכנון יומי באגף הפעלה ו/או מול מרכז אחזקה בחטיבת נייד.






חלונות זמן לניקיון ותכנון איוש כוח אדם
.4.1.5
חלק מרכזי בתהליך התכנון הינו הגדרת חלון הזמן האפשרי לעבודה באתרים
השונים .ככלל ,העבודה בתחנות הנוסעים תתבצע בשעות העבודה הנדרשות על
פי לו"ז הפעלת רכבות הנוסעים בכל תחנה ותחנה (בעיקר בשעות היום).
במתחמים תבוצע מרבית העבודה בשעות בהן יש כניסה ודיור מערכים במתחם
(מתחמים קטנים  -בעיקר שעות הערב והלילה ,מתחמים גדולים – בעיקר שעות
הבוקר והערב/לילה).
בהתבסס על חלונות זמן העבודה ,יאוישו האתרים בכוח אדם (עובדי ניקיון) על
פי החלטת ספק השירותים ובלבד שכמות העובדים תתאים לצורך התפעולי
בחלוקה לסוגי הניקיון והטיפולים השונים .ספק הניקיון רשאי להעביר עובדים
בין אתרי הניקיון השונים ובין אזורי העבודה בכל אתר על פי שיקול דעתו תוך
תשומת לב לתנאי עבודה ראויים ולהיבטי הבטיחות הרלוונטיים.
במהלך כל תקופת לו"ז תפעולי ,יבוצעו שינויים אשר ידרשו הפעלת תהליכי
תכנון בהתאם לאמור בסעיפים הקודמים.

 .4.2תהליכי ניהול וביצוע
תהליכי ניהול ותפעול ביצוע העבודה ,מגדירים את ליבת העשייה היומיומית של כלל
גורמי השטח מטעם ספק השירותים וכלל גורמי רכבת ישראל להם חלק בהוצאת
תכניות העבודה אל הפועל .בפרק זה יוגדרו תהליכים ושיטות העבודה העיקריים
אשר מהווים בסיס ליישום מוצלח של מדיניות הרכבת.
ככלל ,האחריות ליישום תכנית העבודה ,אשר תוכננה על ידי ספק השירותים
ואושרה על רכבת ישראל ,הינה של ספק השירותים .לשם כך ישתמש הספק
במשאבי ניהול השטח ובפונקציות המטה מטעמו באופן מיטבי ותוך תיאום מתמיד
עם גורמי רכבת ישראל הרלוונטיים בתחנות הנוסעים ,במתחמים ובמטה החטיבה
והחברה.
באחריות רכבת ישראל לייצר את תנאי העבודה והתשתיות הנדרשות ולעשות ככל
שניתן ,במסגרת כלל אילוצי המערכת (בדגש על אילוצי התפעול התקופתיים
והיומיים והתשתית הקיימת) ,על מנת לשבץ את הציוד הנייד הנדרש לניקיון
בחלונות הזמן ובאתרי הניקיון על פי התכנית התקופתית והיומית .יחד עם זאת,
יודגש כי עקב מורכבות המערכת והעובדה כי מערכי הקרונות והקטרים הינם ציוד
המתנייד בכל יום בין אתרים שונים ,שינויים תפעוליים הינם עניין שבשגרה.

60

לאור זאת ,נדרש ספק השירותים לגמישות מירבית בהיבט הפעלת כוח האדם
ובהיבט התכנון התפעולי והמוכנות לביצוע שינויים בזמן אמת .באחריות הספק
לוודא כי ביכולתו לבצע את תכנית העבודה ולעמוד במדיניות שגרת הניקיון וטיפולי
החזות המוגדרת.

.4.2.1

תהליך העבודה בתחנות הנוסעים

עיקר העבודה בתחנות הנוסעים ובקווי הנסיעה הינה ביצוע ניקיון "ראשוני" וניקיון
"דרך" בהתאם למדיניות הרכבת והגדרת אתרי העבודה .תהליך העבודה יפעל באופן
הבא:
 ספק השירותים יאייש את תחנות הנוסעים הרלוונטיות בצוות עובדים קבוע
מטעמו (יתכן גם עובד אחד במשמרת) עפ"י תכנית העבודה שנקבעה ,בהתאם
לימים ולשעות עבודה הנדרשות .יחד עם זאת ,הספק רשאי על פי שיקול דעתו
להעביר עובדים בין אתרי הניקיון השונים (תחנות נוסעים ומתחמים) באופן
קבוע כחלק מתכנית העבודה או באופן חד פעמי על פי צרכיו ועל פי צרכי רכבת
ישראל .יודגש כי כל עובד המבצע עבודה בתחנת נוסעים כלשהי ,יתודרך לגבי
אופי העבודה בתחנה לרבות דגשי בטיחות נדרשים.
 לכל תחנה יוגדר מנהל ניקיון אזורי (מנהל אזור) מטעם ספק השירותים .חלוקת
הא זורים תבוצע בתיאום ובאישור ממונה חזות וניקיון צי נייד .מנהל האזור
יהיה אחראי על כל העבודה המבוצעת באתרים שתחת אחריותו באופן שוטף,
במקרים חד פעמיים ובאירועים מיוחדים .מנהל האזור יקיים קשר שוטף עם
מנהל התחנה  /מנהלי המשמרת ,עם מפקח הניקיון האזורי ועם כל גורם נוסף
שיוגדר מטעם הרכבת.
 בכל תחנה יוגדר עובד אחד כאחראי בכל משמרת ,עובד זה יכיר את שיטת
העבודה הנדרשת בתחנה ,את סדר הרכבות הנדרשות לניקיון ,לוח זמני כניסת
ויציאת הרכבות ,זמני הטרמינל המוקצים לניקיון ,רציפי העבודה וכל הנדרש
לטובת ביצוע העבודה .בנוסף ,יקיים קשר שוטף עם מנהל התחנה/מנהל
המשמרת לטובת עדכון בשינויים נדרשים בזמן אמת ,ויהיה איש הקשר מול
מפקח הניקיון האזורי מטעם הרכבת ומול מנהל האזור מטעם ספק השירותים.
 צוות העובדים הנמצא בתחנה יבצע ניקיון לכלל הרכבות הנדרשות לניקיון על
פי מפרט השירותים המוגדר ובהתאם להוראות מנהל האזור מטעם הספק.
 צוות העובדים יפעל תחת אחריות מנהל התחנה  /מנהל המשמרת ויבצע את
העבודה בהתאם להנחייתם בכל היבט טכני ,תפעולי ובטיחותי .בהיבט המקצועי
יפעל הצוות בהתאם להנחיית מנהל האזור בהתאם לדרישות המקצועיות
כמופיע במפרטי הניקיון השונים ובהתאם להנחיות מעודכנות כפי שיינתנו מעת
לעת.
 באחריות הספק לעשות שימוש מיטבי בעובדיו ,ולכן בשעות שבהן עובד של
הספק אינו מנקה בפועל רכבות (בשל כך שהעובד מחכה לרכבת הבאה
שתיכנס) אזי שבאחריות הספק ולפי דרישת הרכבת להפעיל את העובדים
כאמור בבצוע עבודות ניקיון נוספות באתר העבודה בו נמצא העובד ו/או בתחנות
סמוכות וזאת ללא תמורה כלשהי .בנוסף ,הרכבת תהא רשאית לדרוש מהספק,
מעת ל עת ,להקצות חלק מהעובדים המיועדים לעבודה ספציפית לביצוע
עבודות ניקיון אחרות אם סברה הרכבת שיש בכך כדי לגרום לשימוש יעיל
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בעובדי הספק ו/או במקרים בהם סברה הרכבת שהדבר דרוש ,והספק מתחייב
למלא אחר הוראות הרכבת ללא תוספת תשלום.
 צוות העובדים אחראי כחלק מעבודתו לשמור על אזורי העבודה ,המנוחה
ואחסנת הציוד כשהם נקיים ומסודרים ובכלל זה להימנע מהשארת ציוד על
הרציפים בצורה המסכנת אותם ואת הנוסעים.
 ניקיון בנסיעה – יבוצע באחד מהמקרים הבאים:
ניקיון "דרך" – ניקיון המבוצע בין  2תחנות נוסעים מוגדרות על פי

מפרט ניקיון "דרך" .אחת התחנות תוגדר כתחנת הבסיס ממנה
יצאו ואליה יחזרו העובדים בכל סבב ניקיון .בתחנה זו תתחיל
ותסתיים כל משמרת בדומה לתחנת קצה ,ימוקם מחסן ציוד
וחומרים .פינוי אשפה ונייר למחזור תבוצע בשתי התחנות.
ניקיון בנסיעה ברכבת הנוסעת להמתנה בקו דיור סמוך לתחנה –

בתחנות מסוימות ,צוות העובדים יעלה לאחר ירידת הנוסעים
וייסע עם המערך לקו דיור בו תבוצע המתנה עד הפעלת הרכבת
הבאה .צוות העובדים יבצע את הניקיון בזמן שבין ירידת הנוסעים
מהמערך ועד הזמן בו המערך חוזר לרציף בתחנה.
ניקיון בנסיעה באזור תחנת הקצה – בתחנות קצה בהן זמן

הטרמינל קצר מ 10-דקות ,תתאפשר ככל שניתן הפעלת שיטת
עבודה של עליית הצוות בתחנה אחת לפני תחנת הקצה וביצוע
ניקיון תוך כדי נסיעה אל תחנת הקצה ובחזרה עד להגעה לתחנת
עליית הצוות .הפעלת שיטת עבודה זו תתקיים בתחנות מוגדרות
באופן שיטתי לאחר תיאום בין ספק השירותים ,ממונה חזות
וניקיון ארצי ומנהלי התחנות הרלוונטיים.
ניקיון בנסיעה ארוכה – יבוצע במקרים מיוחדים באמצעות הצמדת

עובד ניקיון לרכבת נוסעים רגילה/מיוחדת .במקרים אלה תחנת
המוצא בה יחל העובד את המשמרת ,תהיה גם תחנת הסיום .ייתכן
ושיטת עבודה זו תופעל באופן שוטף בקווי נסיעה מסוימים בהתאם
להחלטת רכבת ישראל.
 טיפולי חזות בתחנות נוסעים – ככלל ,לא מתוכנן ביצוע שיטתי של טיפולי חזות
באתרים שהינם תחנות נוסעים .יחד עם זאת ,רשאית הרכבת לבקש במקרים
מסוימים כתוצאה משיקולים תפעוליים כי ספק השירותים יבצע טיפולים אלה
בתחנות הנוסעים .כמו כן ,ספק השירותים רשאי לבצע טיפולים אלה באופן
שוטף או באופן חד פעמי לאחר תיאום עם גורמי הרכבת הרלוונטיים ואישור
ממונה חזות וניקיון צי נייד .העבודה במקרים אלה תבוצע על ידי צוות העובדים
הקבוע של התחנה או על ידי צוות ממתחם סמוך שיגיע באופן מיוחד .בשני
המקרים ,מנהל האזור יהיה המנהל האחראי מטעם ספק השירותים וראש צוות
יהיה נוכח בעת ביצוע העבודה.
.4.2.2

תהליך העבודה במתחמים

העבודה במתחמים כוללת את כל טיפולי החזות ושאר השירותים הקיימים בחוזה.
תכנית העבודה התקופתית תגדיר בכל מתחם את סוגי הטיפולים שיבוצעו ואת
שיטת העבודה בהיבטים התפעוליים .בנוסף ,התכנית תגדיר בכל מתחם:
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" שעות עבודה" – חלונות הזמן ביממה (בחלוקה לימי חול/ימי שישי/מוצ"ש)
בהם יבצע ה סוגי ניקיון וטיפולים שונים במתחם ,לא כולל שעות בהן העובדים
היחידים במתחם הינם כאלה המשולמים לפי שעת עבודה .שעות העבודה
יחולקו למשמרת בוקר ולמשמרת לילה (כהגדרתן בסעיף  1למפרט השירותים
 הגדרות ומושגים)." שעות כוננות" –חלונות הזמן במהלך השבוע שאינם מוגדרים כ"שעות עבודה".
שעות השבת לא יחשבו כ"שעות כוננות".
הגדרת חלוקת השעות והמשמרות הינה לצורכי תכנון סידורי עבודה ואיוש כוח
אדם ברמה התקופתית .יחד עם זאת ,התכנית נתונה לשינויים ברמה יומית חד
פעמית או באופן קבוע עקב צרכים תפעוליים ,עיכוב בסיום ביצוע ניקיון/טיפול
כלשהו או כניסת רכבות ב"שעות כוננות" למתחם .במקרים אלה ,יחליט ספק
השירותים על השינויים הנדרשים בהיבט איוש כוח האדם במתחם .יודגש כי לא
יבוצע תשלום נוסף עבור שעות אלה.
לאור השונות התפעולית הקיימת בין מתחמים קטנים למתחמים גדולים ,יפורט
התהליך על פי חלוקה זו.
 .4.2.3תהליך העבודה במתחם גדול:
איוש המתחם בעובדים:







ספק השירותים יאייש את המתחם בכמות עובדים הנדרשת על פי שיקול
דעתו הבלעדי ,כך שיעמוד בתכנית העבודה שנקבעה ,בהתאם לימים
ולשעות העבודה הנדרשות.
הספק רשאי להעביר עובדים במהלך משמרת בין אתרי הניקיון השונים
(תחנות נוסעים ומתחמים) ובין אזורי העבודה השונים בכל מתחם (קו
מכין  /דיור  /קו ניקיון  /מוסך  /רציפי תחנת נוסעים צמודה) באופן קבוע,
כחלק מתכנית העבודה או באופן חד פעמי .יודגש כי כל עובד המבצע
עבודה באזור כלשהו במתחם ,יתודרך לגבי אופי העבודה באזור בו יוצב,
לרבות דגשי בטיחות נדרשים.
במידה ותבוצע הזמנת עובדים המשולמים לפי שעת עבודהד ,עובדים
אלה יוצבו על פי הזמנת הרכבת ולספק לא יתאפשר להפעילם בכל עבודה
המשולמת לפי יחידת תפוקה באותה עת .במקרים בהם יחליט הספק
להפעיל עובדים אלה ,לא ישולמו השעות בהן יעדרו העובדים כחלק
מהזמנת העבודה השעתית.
איוש המתחם "בשעות כוננות" – הספק ישאיר שני עובדי ניקיון (או יותר
עפ"י שיקול דעתו) ,אשר יוכלו לתת מענה בעת הצורך לביצוע ניקיון
בסיסי (ניקיון ראשוני /מכין לקרון/קרונוע  +ניקיון מכין לקטר).
מיקומם יהיה בסמוך לקו המכין עם קשר לנציג הרכבת שיוגדר בכל
מתחם .יודגש כי לא יבוצע תשלום נוסף בגין שעות עבודה אלה( .במידה
ובשעות הכוננות קיימת נוכחות של שני עובדים או יותר המשולמים לפי
שעת עבודה ,יוגדרו עובדים אלה ככוננים אשר יופעלו במידת הצורך).

איוש המתחם במנהלים (ראש צוות ומעלה):
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איוש מינימום:
"שעות כוננות" – אין צורך בנוכחות מנהל.
"שעות עבודה"  -מנהל אחד לפחות מטעם ה יהיה נוכח במתחם בכל
זמן בו תבוצע עבודה כלשהי ,למעט עבודה לא מתוכננת המבוצעת
במסגרת "שעות כוננות".
מנהל ניקיון מתחמי  /אחראי משמרת – אחד מאלה יהיה נוכח ב"שעות
העבודה" המוגדרות במתחם (ימים א-ש) וישמש כאחמ"ש (מנהל הניקיון
המתחמי יעבוד לרוב במשמרת יום שהינה "פשוטה" יותר ברמה
התפעולית על מנת למלא את משימותיו הניהולית לצד ניהול המשמרת).
במקרים חריגים יוגדר ראש צוות כאחמ"ש וזאת בכפוף לתיאום ואישור
הגורם האחראי במתחם מטעם הרכבת ומנהל החוזה.
ראש צוות – בכל משמרת במתחם ,יוצבו ראשי צוותים על פי סידור
עבודה שיקבע על ידי מנהל הניקיון המתחמי בתיאום עם הגורם האחראי
במתחם מטעם הרכבת ובהתאם להגדרות הבאות:
קו מכין – ראש צוות יהיה נוכח בכל עבודה המבוצעת בקו המכין
(למעט ב"שעות כוננות").
קו ניקיון – ראש צוות יהיה נוכח בכל עבודה המבוצעת בקווי
הניקיון.
עבודה בשאר אזורי המתחם (קווי דיור  /מוסך  /רציף תחנה סמוכה
וכ"ו -בהתאם לאילוצי המתחם הרלוונטי) – ראש צוות יהיה נוכח
בכל עבודה המבוצעת באזורים אלה .תחת ראש הצוות יפעלו מספר
עובדים שינועו במתחם בין האזורים השונים ויבצעו את סוגי
הטיפולים הנדרשים .ראש הצוות רשאי לפצל את העובדים בצוות
זה למספר קבוצות עבודה אשר יפעלו בו זמנית באזורים שונים
במתחם .במקרים אלה ,יוגדר בכל קבוצת עבודה "עובד אחראי".
ראש הצוות יסתובב בין קבוצות העבודה וישמור על קשר רציף עם
העובדים האחראים.

תהליך התפעול במתחם גדול:


תכנית עבודה יומית:
בכל משמרת יעבוד האחמ"ש על פי "תכנית יומית" .התכנית תכלול את
רשימת הטיפולים הנדרשים לכל מערך הנמצא  /מתוכנן להימצא במתחם,
תעדוף המשימות ודגשים מיוחדים למערכים ספציפיים .התכנית היומית
תחולק לשני חלקים" ,משמרת יום" ו"משמרת לילה" .הכנת בסיס התכנית
בכל משמרת תבוצע במשמרת הקודמת ,כלומר תכנית משמרת לילה תוכן
על ידי אחמ"ש בוקר ולהפך.



פתיחת משמרת:
בתחילת כל משמרת יעבור האחמ"ש על תכנית העבודה למשמרת ויבצע
עדכונים על פי השינויים התפעולים הקיימים באותה עת ,תוך התייחסות
לסידור המערכים ולמידע המתקבל ממנהל המשמרת התפעולית
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במתחם .לפי התכנית ,יחולקו המשימות בין ראשי הצוותים והעובדים
המוקצים לכל ראש צוות לביצוע משימותיו.
חלוקת משימות בין ראשי הצוותים – תבוצע כך שכל ראש צוות מכיר את
האזור במתחם בו ינהל את העבודה ,את מפרטי הניקיון הרלוונטיים ואת
דגשי הבטיחות .אין הכרח למנות ראש צוות קבוע לכל משימה ואף עדיף
שכל ראשי הצוותים יכירו ויתנסו בניהול כלל סוגי הניקיון והטיפולים
המבוצעים במתחם .החלטה בעניין הינה של ספק השירותים בכפוף
לאישור הרכבת ולביצוע ההכשרות הנדרשות לראשי הצוותים.
חלוקת משימות בין עובדי הניקיון – לשיקול דעתו של ספק השירותים
בכפוף להנחיות הרכבת כפי שיסוכם מעת לעת.


תדריך פתיחת משמרת:
ראשי הצוותים (או האחמ"ש) יעבירו תדריך בטיחות כנדרש לכלל העובדים
שתחת אחריותם ויתדרכו לגבי משימות המשמרת (עובדים שיחלו את
עבודתם לאחר פתיחת המשמרת יעברו תדריך בטיחות מסודר טרם תחילת
העבודה) .לאחר מכן יחלו הצוותים בביצוע העבודה.



ניהול המשמרת:
לאורך המשמרת ,יקיים האחמ"ש קשר שוטף עם מנהל המשמרת
התפעולית או כל גורם תפעולי אחר שיוגדר מטעם הרכבת .זאת ,לטובת
תיאום וקבלת מידע בזמן אמת לגבי זהות הציוד הנייד הנכנס למתחם
ומיקום קו הדיור המיועד בתום הטיפול המכין .בהתאם למידע זה ,יפעיל
האחמ"ש את צוותי העבודה באזורים השונים .בנוסף ,מטרת התיאום הינה
תפעולית (היבטי דימום מערכים) ובטיחותית עקב הסתובבות עובדי ניקיון
בקווי דיור ,בדגש על שעות הלילה.

מסלול תפעולי עיקרי של ציוד נייד במתחם:

מערך קרונות (עם קטר)/מערך סטים נכנס למתחם מהקו.
o
המערך מגיע לקו מכין לקבלת טיפול מכין (כ 20דקות) הכולל תדלוק,
o
ריקון שפכים ומילוי מים ,בדק טכני וניקיון.
המערך עובר לקו דיור  /קו ניקיון  /מוסך /מכונת שטיפה* ויוצא בחזרה
o
לקו.
בתום שהיית המערך במתחם ,יוצא בחזרה לקו מהמקום בו דוייר.
o
לעיתים המערך יחזור לקו מכין לטובת טיפול מכין (מלא או חלקי) טרם
יציאתו לקו.
 עבודה בקו מכין:
בכל כניסה של מערך מהקו (לאחר נסיעה מסחרית) ,יבוצע ניקיון תפעולי
o
בסיסי הכולל "ניקיון מכין" לקרונות ו"ניקיון מכין לקטר".
זמן הטרמינל לניקיון בקו מכין – יוגדר בשלב התכנון בכל תכנית
o
תפעולית לכל רכבת .יש לקחת בחשבון שזמנים אלה משתנים עקב
אילוצים תפעוליים ברמה יומית.
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במידה והמערך נדרש לטיפולי חזות נוספים הניתנים לביצוע בקו מכין
במסגרת זמן הטרמינל הקיים ,יבצע צוות הניקיון את הטיפולים
האפשריים בתיאום מנהל משמרת תפעולית .לשם כך יכול האחמ"ש
להפעיל יותר מראש צוות אחד וכמות עובדים על פי שיקול דעתו בקו
המכין.
ראש הצוות יחלק משימות לעובדים ,יהיה נוכח וינהל בפועל את העבודה
תוך שהוא מוודא כי עובדי הניקיון מבצעים את הפעולות הדרושות על פי
מפרט הניקיון/טיפול וכי התוצאה המתקבלת הינה על פי הסטנדרט
המוגדר.
ראש הצוות יקיים קשר שוטף עם נציג הרכבת המבצע פיקוח פיזי ויפעל
לתיקון הליקויים בזמן אמת .פירוט בנושא תהליכי וממשקי עבודה עם
גורמי הפיקוח מפורטים בסעיף .4.3
לקראת סיום העבודה על כל מערך ,יתעד ראש הצוות את ביצוע העבודה
במערכת  SAPבאמצעות אפליקציית "ניקיון צי נייד" (כמפורט בסעיף
 –4.3תהליכי דיווח ופיקוח).
בסיום העבודה ,ידווח ראש הצוות (ישירות או דרך האחמ"ש) לנציג
הרכבת המוגדר בהיבט התפעולי על ירידת כלל העובדים מהמערך,
לטובת הוצאתו מקו המכין.
במקרים בהם עקב אילוצים תפעוליים נדרש להוציא את המערך מהקו
המכין טרם סיום ביצוע הניקיון התפעולי הבסיסי ,תבוצע השלמת סעיפי
המפרט שלא בוצעו בקווי הדיור/מוסך .במקרים אלה יתאם האחמ"ש
מול מנהל המשמרת התפעולית האם נשארים עובדים על המערך תוך כדי
נסיעה לקווי הדיור.

עבודה בקווי הדיור:
o

o

o

o

בכל מערך הנמצא בקווי הדיור במתחם ובסביבתו (לרבות ברציף תחנת
נוסעים סמוכה) ניתן לבצע ניקיון תפעולי (במידה ולא בוצע בחלקו או
במלואו בקו מכין) וטיפולי חזות פנימיים וחיצוניים ,למעט טיפולי דרג 3
ודרג  4חיצוניים .העבודה תבוצע בכפוף לקיום התנאים הנדרשים
בהיבטי תשתיות פיזיות ,תיאום תפעולי והוראות הבטיחות.
האחמ"ש יתאם עם מנהל המשמרת התפעולית את ביצוע העבודה
הנדרשת בקווי הדיור באופן ספציפי .מנהל המשמרת התפעולית יפנה,
ככל שניתן ,מערכים/קטרים לקווי דיור המאפשרים את ביצוע הטיפולים
וישאירם מונעים עד תום ביצוע העבודה.
זמן הטרמינל לניקיון בקו דיור – מאחר ובכל יום מדויירים מערכים
שונים בכל מתחם ובכל קו דיור ספציפי ,לא ניתן לבצע תכנון מוקדם.
לפיכך ,על האחמ"ש להבין ממנהל המשמרת התפעולית ,מתי מתוכנן
לצאת המערך מהדיור ולתכנן את סדר העבודה בהתאם.
ראש הצוות (או העובד האחראי) יגיע לקו הדיור ביחד עם העובדים ויבצע
את הטיפולים הנדרשים על פי תיאום עם האחמ"ש.
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ראש הצוות חייב להיות נוכח לאורך כל העבודה ועליו לוודא כי עובדי
הניקיון מבצעים את הפעולות הדרושות על פי המפרט וכי התוצאה
המתקבלת הינה על פי הסטנדרט המוגדר.
ראש הצוות יקיים קשר שוטף עם נציג הרכבת המבצע פיקוח פיזי ויפעל
לתיקון הליקויים בזמן אמת .פירוט בנושא תהליכי וממשקי עבודה עם
גורמי הפיקוח מפורטים בסעיף .4.3
לקראת סיום העבודה על כל מערך ,יתעד ראש הצוות את ביצוע העבודה
במערכת  SAPבאמצעות אפליקציית "ניקיון צי נייד" (כמפורט בסעיף
 – 4.3תהליכי דיווח ופיקוח).
בסיום העבודה ,ידווח ראש הצוות לאחמ"ש על ירידת כלל העובדים
מהמערך והאחמ"ש יעדכן את מנהל המשמרת התפעולית.
דימום המערך (כיבוי קרון הכוח/קטר) יבוצע על ידי ראש הצוות במידה
והוכשר לכך או על ידי עובד רכבת על פי החלטת מנהל המשמרת
התפעולית ,והכל בהתאם לאישורים שניתנו על ידי הרכבת בכתב ומראש.
בכל מקרה ,יובהר כי מנהלי ועובדי ספק השירותים לא יהיו רשאים
לבצע פעולה של הנעת קרון כוח ו/או הנעת קטר.

 עבודה במוסך:
ביצוע ניקיון תפעולי או טיפול חזות לקרונות וקטרים תתאפשר בשטח
o
המוסך באופן שיטתי או באופן חד פעמי לאחר תיאום עם מנהל המוסך
או מנהל המשמרת במוסך (בכל עבודה חד פעמית) ותוך הקפדה על
הוראות הבטיחות של רכבת ישראל ,כפי שיהיו מעת לעת .סוגי הטיפולים
האפשריים הינם דרג  1ודרג  2פנימיים וכן ניקיון טכני לקטרים.
זמן הטרמינל לניקיון במוסך –האחמ"ש יבדוק מתי המערך/קטר מתוכנן
o
לצאת מהמוסך ויתכנן את סדר העבודה בהתאם.
ראש הצוות יגיע למוסך עם העובדים ויבצע את הטיפולים הנדרשים.
o
שאר תהליך העבודה והדיווח יבוצע בדומה לסעיף העבודה בקווי הדיור
ובדגש על תיאום עם הגורם האחראי במוסך תוך כדי ביצוע העבודה,
ובסיומה.
עבודה שיטתית ברמה יומית במוסך תתואם באופן מסודר ברמת כל
o
מתחם בין מנהל הניקיון המתחמי לסגן מנהל המתחם.
o
 עבודה בקו ניקיון:
עבודה בקווי הניקיון תבוצע על מערכים שלמים וקרונות או קטרים
o
בודדים באופן מקביל .שיבוץ הציוד הנייד לקווי הניקיון יבוצע לטיפולי
חזות תקופתיים מסוג דרג  3ודרג  4פנימי וחיצוני בלבד וזאת בהתאם
לתכנית היומית ולסידור המערכים שפורסם על ידי מרכז אחזקה.
מנהל המשמרת התפעולית יכניס את הציוד הנייד ששובץ בזמן המתוכנן,
o
ככל שניתן ,לקו הניקיון .יש לקחת בחשבון כי מרבית העבודה בקווי
הניקיון תבוצע בשעות הלילה וכי שעת כניסת הציוד הנייד למתחם ולקו
הניקיון עשויה להשתנות .כמו כן ,יש לקחת בחשבון כי ייתכן וחלק
מהעבודה תתבצע בנוסף גם בשעות היום ועל הספק להיערך לכך.
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o
o
o
o

o
o
o

o

o
o

בהתאם לשינויים בזמן אמת ,יעדכן האחמ"ש את תכנית העבודה
למשמרת בהיבטי שיבוץ כוח אדם למשימות השונות ויתעדף את שאר
המשימות במתחם.
במקרה בו ציוד נייד שתוכנן להיכנס לטיפול בקווי הניקיון מתעכב או
שאינו מתוכנן להגיע עקב שינוי תפעולי ,יפעל האחמ"ש מול הגורמים
הרלוונטיים לביצוע החלפת שיבוץ ככל שניתן.
בשלב כניסת כל מערך/קטר לקו הניקיון ,יוודא האחמ"ש מהו חלון הזמן
המיועד עד יציאתו מקו הניקיון .זאת לטובת תכנון יעיל של כוח האדם
במתחם המוקצה למשימה זו.
ראש הצוות יבצע בתחילת העבודה "סיור קליטה" משותף עם נציג
הרכבת האחראי על פיקוח במשמרת ,ויבחן את מצב הציוד .במידה
והתגלתה תקלה כלשהי ,ידווח ראש הצוות לגורם הרכבת הרלוונטי כפי
שיוגדר (טלפונית ו/או באמצעות אפליקציית "ניקיון צי נייד") .בנוסף,
מטרת סיור הקליטה היא העלאת דגשים מיוחדים לתשומת לב ראש
הצוות.
ראש הצוות יחלק משימות לעובדים ,יהיה נוכח וינהל בפועל את העבודה
תוך שהוא מוודא כי עובדי הניקיון מבצעים את הפעולות הדרושות על פי
המפרט וכי התוצאה המתקבלת הינה על פי הסטנדרט המוגדר.
לקראת סיום העבודה -ראש הצוות יתאם ויבצע "סיור ביניים" משותף
עם גורם הפיקוח מטעם הרכבת .זאת לטובת דגשים אחרונים טרם סיום
העבודה ושיפור תוצאת הטיפול המבוצע על הציוד הנייד.
בסיום העבודה על כל מערך ,יתעד ראש הצוות את ביצוע העבודה
במערכת  SAPבאמצעות אפליקציית "ניקיון צי נייד" (כמפורט בסעיף
 4.3תהליכי דיווח ופיקוח).
לאחר מכן ,יבצע "סיור מסירה" משותף עם גורם הפיקוח מטעם הרכבת.
במהלך הסיור יבצע גורם הפיקוח "דיווח פיקוח" במערכת SAP
באמצעות אפליקציית "ניקיון צי נייד" .הנתונים שיוזנו בעת דיווח זה
יהיו סופיים ועל פיהם יקבע ציון הביצוע של העבודה לרבות קנסות
שיינתנו עקב ביצוע לקוי או אי ביצוע של חלק מסעיפי המפרט.
בסיום "סיור המסירה" ,ידווח ראש הצוות לאחמ"ש על סיום העבודה
וירידת העובדים מהמערך והאחמ"ש יעדכן את מנהל המשמרת
התפעולית.
דימום המערך (כיבוי קרון הכוח/קטר) יבוצע על ידי ראש הצוות במידה
והוכשר לכך או על ידי עובד רכבת על פי החלטת מנהל המשמרת
התפעולית והכל בהתאם לאישורים שניתנו על ידי הרכבת בכתב ומראש.

תהליך העבודה במתחם קטן
ההבדלים המרכזיים במתחם קטן לעומת מתחם גדול הינם:

עבודה במשמרת לילה בלבד (יתכנו שינויים)
o
כמות המערכים קטנה (כ 7-10מערכים במשמרת)
o
עבודה בטור ולא במקביל
o
כניסת חלק מהמערכים לקבלת טיפול מכין ויציאה לדיור בתחנת נוסעים
o
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o

חלק מקווי הדיור אינם נגישים

למרות שוני זה ,ככלל ,תהליך העבודה במתחמים הקטנים זהה לאמור במתחמים
הגדולים למעט השינויים הבאים:
 איוש המתחם בעובדים
המתחם יאויש בשעות העבודה בלבד ובכפוף לשינויים התפעוליים בכל
o
ערב.
לא קיים צורך בעובדי "כוננות" במתחמים אלה.
o
 איוש המתחם במנהלים
המתחם יאויש על ידי ראש צוות אחד (מינימום) שישמש כאחמ"ש וינהל
o
את כלל עבודות הניקיון וטיפולי החזות לסוגיהם .מיקומו הפיזי של ראש
הצוות יהיה על המערכים והתיאום מול מנהל המשמרת יבוצע באמצעות
מכשיר קשר /מירס.
במידה ובמתחם יבוצעו טיפולים מ"דרג " 3ו"דרג  ,"4יהיה ראש צוות
o
נוסף.
ראש הצוות האחראי במתחם יהיה כפוף ישירות למנהל הניקיון הארצי
o
או למנהל הניקיון של מתחם סמוך.

תהליך התפעול במתחם קטן


o
o
o
o


תכנית עבודה למשמרת  -יבוצע על ידי ראש הצוות (המשמש כאחמ"ש)
ישירות מול מנהל התפ"י או באמצעות מנהל המתחם האחראי.
ביצוע עבודת הניקיון וטיפולי החזות–
מרבית העבודה תבוצע על קו מכין  ,יחד עם זאת וככל שיהיה אפשר
מבחינת היבטי התשתיות והבטיחות ,ניתן יהיה לבצע ניקיונות
וטיפולים על קווי דיור נוספים.
צוות הניקיון יבצע חבילת עבודה שתכלול את סוגי הניקיון
התפעוליים (ניקיון מכין לקרונות ,ניקיון מכין לקטר)  +טיפולים
יומיים (דרג .)1
בנוסף ,על פי שיקול דעת ספק השירותים ובכפוף לאישור רכבת
ישראל ,יבוצעו סוגי טיפולים נוספים (דרג  ,2דרג  ,3דרג  )4וזאת
במידה והיבטי הבטיחות והתשתיות הקיימות מאפשרים זאת.
עבודה על מערך לאחר יציאתו מקו מכין – תתאפשר למערכים
המדוירים במתחם או מדוירים על קו רציף בתחנה צמודה והיבטי
הבטיחות והתשתיות מאפשרים זאת.
שאר התהליכים יבוצעו באופן זהה למתחם גדול.

69

 .4.3תהליכי דיווח ופיקוח
בסעיף זה יוגדרו:
 שיטת הדיווח הנדרשת מספק השירותים לטובת תיעוד ביצוע כלל סוגי
הניקיון וטיפולי החזות ואירועים חריגים.
 שיטת הפיקוח והממשק בין מנהלי ספק השירותים לגורמי הרכבת
העוסקים בפיקוח על העבודה.
 רכבת ישראל תהא רשאית לשנות מעת לעת את שיטות העבודה כאמור לפי
שיקול דעתה.
.4.3.1







דיווח ביצוע העבודה

דיווח על ביצוע השירותים השונים הינו חיוני מהסיבות הבאות:
תיעוד ,מעקב ובקרה על שגרת הטיפולים של כל נייד באופן ספציפי
תכנון יומי פרטני לכל נייד
בקרה על כלל הצי הנייד
ספירת כמויות לטובת תשלום עבור ביצוע טיפולי חזות (משולמים לפי
יחידה)
שימוש לטובת מערכת הקנסות

שיטות הדיווח:
הדיווח מבוצע באחת מהשיטות הבאות:
 דיווח במערכת מובייל –דיווח במערכת "דיווח ניקיון צי נייד" הפועלת
באמצעות טלפון נייד חכם (מובייל).הדיווח יבוצע בסיום העבודה לאחר
בדיקה פיזית של הציוד שטופל ,סריקת מדבקות ( QRברקוד הקיים על כל
קרון  /קטר) והזנת הנתונים הרלוונטיים .הדיווח יתועד במערכת הSAP
ויעובד בהתאם לצורך בדו"חות השונים כחלק משגרת הטיפולים הכוללת.
ישנם  2סוגי דיווח אפשריים:
" oדיווח ביצוע"  -יבוצע לכלל סוגי הטיפולים באופן שוטף על ידי ראש
צוות (או מנהל בכיר ממנו) באמצעות הטלפון האישי עליו תותקן
האפליקציה .דיווח זה יבוצע אך ורק על ידי נציג ספק השירות.
" oדיווח פיקוח" – יבוצע באופן מדגמי או מלא על פי הנחיות שיינתנו.
סוג דיווח זה ישמש את מפקחי הניקיון מטעם הרכבת.
 דיווח באמצעות טופס ידני – יבוצע לסוגי ניקיון  /טיפולים שאינם מוגדרים
לדיווח באמצעות מערכת המובייל (למשך תקופה מסוימת או באופן קבוע)
או באופן חריג כאשר המערכת אינה תקינה.
 דיווח אירועים חריגים – דיווח במגוון אמצעים (טלפון ,דואר אלקטרוני,
פגישות ,מסמכים רשמיים וכ"ו) שיוגדרו כחלק משגרות העבודה היומיות.
ההגדרות יינתנו בעת הפעלת החוזה על ידי ממונה חזות וניקיון ארצי
ויעודכנו מעת לעת הן לגבי הדיווח והן לגבי התיעוד.
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דיווח על ניקיון תפעולי "ניקיון דרך"
" דיווח ביצוע" –
 oיבוצע באמצעות מערכת המובייל לכלל הרכבות הרלוונטיות לניקיון
זה על פי הגדרת רכבת ישראל.
 oדיווח זה יבוצע אך ורק על ידי נציג ספק השירות שהוכשר לכך
ונושא טלפון מכשיר מובייל עליו מותקנת המערכת.
" oסגירת דיווח" – לאחר סגירת דיווח הביצוע ,לא יוכל המדווח
לשנות נתונים או להוסיף הערות.
 oסגירת דיווח ביצוע תהווה אישור ספק השירותים על סיום ביצוע
העבודה באופן סופי .כל ליקוי שימצא על ידי גורמי הפיקוח וידווח
על ידם במערכת המובייל (או בכל דרך אחרת כמפורט בסעיף
הפיקוח) יחשב לצורכי חישוב קנסות ,גם אם טופל על ידי ספק
השירותים לאחר סגירת דיווח הפיקוח.
" דיווח פיקוח" – יבוצע לרכבות הרלוונטיות ,על ידי גורמי הפיקוח
הרלוונטיים בתדירות ובכמות שתוגדר על ידי ממונה חזות וניקיון ארצי.
 דיווח אירועים חריגים  -יבוצע במקרים בהם לא בוצע ניקיון כלל או בוצע
ניקיון חלקי לרכבת מסיבה כלשהי .זאת במטרה לתקן את הליקויים בזמן
אמת ,ככל שניתן ,ולשפר בעיות חוזרות .שיטת הדיווח והתיעוד תיקבע על
ידי ממונה חזות וניקיון ארצי בעת הפעלת החוזה.

דיווח על ניקיון תפעולי בתחנות נוסעים
" דיווח ביצוע"  -נכון למועד תחילת החוזה ,לא נדרש "דיווח ביצוע" שוטף
על הניקיון התפעולי לכל רכבת בתחנות נוסעים (ניקיון "ראשוני" וניקיון
"דרך") .שהוכשר לכך ונושא טלפון מכשיר מובייל עליו מותקנת המערכת.
" דיווח פיקוח" – יבוצע לרכבות בתחנות הנוסעים השונות ,על ידי גורמי
הפיקוח בתדירות ובכמות שתוגדר על ידי ממונה חזות וניקיון ארצי.
 דיווח אירועים חריגים  -יבוצע במקרים בהם לא בוצע ניקיון כלל או בוצע
ניקיון חלקי לרכבת מסיבה כלשהי .זאת במטרה לתקן את הליקויים בזמן
אמת ,ככל שניתן ,ולשפר בעיות חוזרות .שיטת הדיווח והתיעוד תיקבע על
ידי ממונה חזות וניקיון ארצי בעת הפעלת החוזה.
דיווח על ניקיון  /טיפולי חזות במתחמים ובתחנות נוסעים
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" דיווח ביצוע" –
 oכלל סוגי הניקיון המבוצעים במתחמים וטיפולי החזות המבוצעים
במתחמים ובתחנות הנוסעים ,ידווחו במערכת המובייל.
 oדיווח זה יבוצע אך ורק על ידי נציג ספק השירות שהוכשר לכך
ונושא טלפון מכשיר מובייל עליו מותקנת המערכת.
 oהדיווח יבוצע לכל רכבת  /מערך  /קרון  /קטר על פי הגדרת רכבת
ישראל.
 oדיווח במערכת יבוצע לאחר סיור של נציג ספק השירותים בציוד
הנייד ויכיל את כל פרטי ביצוע העבודה כנדרש במערכת ובתוספת
כל הערה ו/או תמונה רלוונטית על פי שיקול דעתו של המדווח.
" oסגירת דיווח" – לאחר סגירת דיווח הביצוע ,לא יוכל המדווח
לשנות נתונים או להוסיף הערות.
 oסגירת דיווח ביצוע תהווה אישור ספק השירותים על סיום ביצוע
העבודה באופן סופי .כל ליקוי שימצא על ידי גורמי הפיקוח וידווח
על ידם במערכת המובייל (או בכל דרך אחרת כמפורט בסעיף
הפיקוח) יחשב לצורכי חישוב קנסות ,גם אם טופל על ידי ספק
השירותים לאחר סגירת דיווח הפיקוח.
 דיווח במקרים בהם המערכת לא עובדת יבוצע באמצעות טופס ידני שייחתם
על ידי המדווח ועל ידי גורם הפיקוח במתחם .הדיווח הידני יתועד במערכת
ה SAPבהתאם להנחיות רכבת ישראל ולא יאוחר מ 24 -שעות לאחר ביצוע
העבודה.
 יתכן ויוגדרו סוגי טיפולים ש"דיווח ביצוע" עבורם יבוצע באמצעות טופס
ידני בלבד .הטופס ייחתם על ידי ראש הצוות ועל ידי גורם הפיקוח במתחם.
לאחר מכן יתועד במערכת ה SAPבהתאם להנחיות רכבת ישראל ולא יאוחר
מ 24 -שעות לאחר ביצוע העבודה.

.4.3.2

פיקוח על ביצוע העבודה

כללי
מטרת פעולות הפיקוח המבוצעות על עבודות הניקיון וטיפולי החזות הינה
שיפור ניקיון הצי הנייד ושמירה על עמידת ספק השירותים בדרישות החוזה בכל
הנוגע לעבודת הניקיון עצמה .מטרה זו מושגת באמצעות בדיקת עמידה
בדרישות מפרטי השירותים השונים ומתן דגשים ספציפיים לאורך העבודה על
כל מערך  /קרון  /קטר ,ולקראת סיומה.
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הפיקוח יבוצע באופן פיזי על הציוד הנייד ,על ידי עובדי רכבת ו /או מי מטעמם.
אופן ביצוע עבודת הפיקוח משתנה בין סוגי הניקיון והטיפולים השונים על פי
הגדרת רכבת ישראל .עבודת הפיקוח מוכוונת לבדוק שני נושאים מרכזיים:
 פעולה – בדיקת אופן ביצוע פעולת הניקיון המוגדרת במפרט לרבות
שימוש בציוד ,חומרים ושיטות העבודה המתאימות.
 תוצאה – בחינת התוצאה המתקבלת בתום העבודה.
בנוסף לפיקוח הפיזי שיבוצע על ידי גורמי הפיקוח ,ישנה התייחסות לכל דיווח
המתקבל בעל פה או בכתב על ידי עובד רכבת ,גורמי הפיקוח של משרד
התחבורה ו/או נוסע ברכבת .דיווחים אלה נבדקים ומתועדים באופן שוטף
ובהתאם להם יקוזז פיצוי מוסכם על אי ביצוע או ביצוע לקוי.
בהתאם לממצאי הפיקוח כאמור ,יקוזז פיצוי מוסכם על ביצוע לקוי ,אי ביצוע
חלקי או מלא של הניקיון  /הטיפול הנדרש .פרטים נוספים בסעיף פיצויים
מוסכמים במפרט השירותים.

פיקוח בתחנות נוסעים











מפקחי ניקיון
פיקוח בתחנות נוסעים מבוצע על ידי מפקחי ניקיון המסתובבים בקו
ובין התחנות .מפקח הניקיון יסתובב על מערך/קטר בעת הניקיון ו/או
בתום הניקיון על פי שיקול דעתו ובכפוף להנחיות רכבת ישראל.
מפקח הניקיון ידווח על הרכבות שיבדוק באמצעות מערכת המובייל.
במקרים בהם יזהה מפקח הניקיון ליקוי או בעיה הדורשת פתרון מידי,
יפנה ישירות לעובד האחראי במשמרת ו/או למנהל הניקיון האזורי על
פי שיקול דעתו ויקדם את הטיפול בנושא.
מפקח הניקיון הינו שותף וכתובת עבור מנהל האזור בכל הנוגע לטיפול
בנושאים שונים ופתרון בעיות בתחנות הנוסעים.
מנהל תחנה  /מנהל משמרת
מנהל תחנת הנוסעים ו/או מנהל המשמרת הינם הסמכות הניהולית
האחראית על התחנה.
כחלק מכך ,יבוצע פיקוח מדגמי על איכות הניקיון ברכבות והדיווח
יבוצע על פי הנחיות רכבת ישראל באמצעות מערכת המובייל ו/או
באמצעות טפסים ידניים  /מיילים וכדומה.
הפיקוח יבוצע באמצעות בדיקה פיזית של הרכבות ו/או באמצעות
תקשורת עם פקחי ונהגי הרכבות.
בעיות שיעלו כתוצאה מממצאי הפיקוח או כתוצאה מהתנהלות
השוטפת בתחנה ידווחו למנהל הניקיון האזורי ולגורמי הרכבת
הרלוונטיים.
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פיקוח טלפוני
 חלק מאמצעי הפיקוח המופעלים על ידי רכבת ישראל הינם פנייה יזומה
לעובדי רכבת בתפקידים רלוונטיים (כדוגמת פקחים ,נהגים ,מנהלי
תחנות) לקבלת מידע על איכות ביצוע הניקיון בתחנות הנוסעים.
 מידע שיתקבל באמצעות פיקוח טלפוני יתועד כ"דיווח פיקוח" ויטופל
באופן זהה לדיווח של מפקח ניקיון ,לרבות הטלת קנסות במקרה
הצורך.
 בנוסף לאמור בסעיף זה ,כל מידע שיתקבל באמצעות פניית עובדי רכבת
או פניית נוסעי הרכבת (באמצעות מוקד פניות הציבור של רכבת ישראל
או בכל דרך אחרת) ייבדק ,יתועד ויטופל כחלק ממערכת הפיקוח.
פיקוח במתחמים









כללי
פיקוח במתחמים מבוצע על ידי עובד רכבת ו /או מי מטעמו ,שהוכשר
לכך (להלן "מפקח ניקיון") .מפקח הניקיון יסתובב על הציוד הנייד בעת
ביצוע העבודה ו/או לאחר סיומה על פי שיקול דעתו ובכפוף להנחיות
רכבת ישראל.
מפקח הניקיון ידווח על הממצאים באמצעות מערכת המובייל לאחר
שראש צוות הניקיון סיים לבצע דיווח במערכת ("סגירת דיווח").
מפקח הניקיון רשאי להסתובב עם ראש צוות הניקיון טרם ביצוע דיווח
הפיקוח אך אינו מחויב לעשות זאת .האחריות לביצוע הניקיון  /טיפול
באופן מלא ועל פי הסטנדרטים המוגדרים הינה של ספק השירות באופן
בלעד י .יודגש כי לא יתקבלו טענות כי עקב העדר פיקוח או אי ביצוע
סיור משותף לא בוצעה העבודה (כולה או חלקה) כנדרש.
במקרים בהם יזהה מפקח הניקיון ליקוי או בעיה הדורשת פתרון מידי,
יפנה ישירות לראש הצוות ו/או לאחמ"ש הניקיון על פי שיקול דעתו
ויקדם את הטיפול בנושא.
במידה והליקוי שנמצא על ידי מפקח הניקיון טופל לשביעות רצונו ועל
פי שיקול דעתו המקצועי טרם ביצוע "דיווח פיקוח" ,לא יציין מפקח
הניקיון את הליקוי בדיווח .במידה ובוצע "דיווח פיקוח" ,הדבר יחשב
כליקוי לצורכי חישוב קנסות ולספק השירותים לא תהיה טענה כלשהי
בנושא.

פיקוח על ניקיון תפעולי מסוג מכין וטיפולי דרג  1ודרג :2
 יבוצע באופן מדגמי (על חלק מהציוד) או על כלל הציוד על פי הנחיות
רכבת ישראל.
 הפיקוח יבוצע תוך כדי ביצוע העבודה ו/או לאחריה.
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" מגבלת הפיקוח"  -מועד סגירת דיווח הפיקוח לצורכי תיעוד במערכת
המובייל ולצורכי חישוב פיצוי מוסכם בסוגי ניקיון וטיפולי חזות אלה
הינה  8שעות ממועד סגירת דיווח הביצוע על ידי נציג ספק השירותים.
 דיווח פיקוח שיבוצע במסגרת "מגבלת הפיקוח" אך לאחר שהציוד
הנייד שימש לנסיעה מסחרית לא יחשב לצורכי חישוב פיצויים
מוסכמים.
















פיקוח על טיפולי דרג  3ודרג :4
יבוצע על כלל הציוד ובהתאם להנחיות רכבת ישראל.
"סיור קליטה" – טרם תחילת ביצוע העבודה יבוצע סיור משותף של
ראש הצוות ומפקח הניקיון על הציוד הנייד .מטרת סיור זה הינה בחינת
הציוד ומתן דגשים לביצוע העבודה .בנוסף ,בסיור זה יתועדו תקלות
פיזיות בציוד (כדוגמת חלוניות חרום שבורות ,קרעים בריפודים
ושטיחים וכדומה) על מנת לוודא שהציוד לא נפגע כתוצאה מהעבודה
לאחר מכן.
"סיור ביניים" –לקראת סיום ביצוע העבודה (כשעה טרם הסיום) יבוצע
סיור משותף של ראש הצוות ומפקח הניקיון על הציוד הנייד .מטרת
סיור זה הינה בחינת ליקויים בעבודה שבוצעה ומתן דגשים להשלמת
העבודה.
"סיור מסירה" – בתום העבודה ,לאחר סגירת "דיווח ביצוע" על ידי
ראש הצוות במערכת המובייל ,יבוצע סיור משותף של ראש הצוות
ומפקח הניקיון על הציוד הנייד .מטרת הסיור הינה מסירת העבודה
מספק השירותים לרכבת ישראל.
תיעוד הסיורים –
 oטרם "סיור המסירה" ,כחלק מ"דיווח ביצוע" במערכת
המובייל ,יזין ראש הצוות את שעות ביצוע
"סיור הקליטה" ו"סיור ביניים" בצירוף הערות רלוונטיות על פי
שיקול דעתו.
 oבמהלך "סיור מסירה" ,יבצע מפקח הניקיון "דיווח פיקוח"
במערכת המובייל וכחלק מכך יזין את שעת ביצוע "סיור
מסירה" בצירוף הערות רלוונטיות לשלושת הסיורים על פי
שיקול דעתו.
 oתיעוד הליקויים ב"דיווח הפיקוח" יהיו סופיים וישמשו את
הגורמים הרלוונטיים להטלת קנסות.
סיורים נוספים – במהלך העבודה יבוצעו סיורים נוספים של ראש הצוות
ושל מפקח הניקיון בהתאם לצורך .הסיורים יכולים להיות משותפים
או של כל גורם באופן עצמאי .ממצאים רלוונטיים של מפקח הניקיון
ידווחו לראש הצוות באופן שוטף לטובת טיפול בהם טרם סיום העבודה.
העדר גורמי פיקוח – במידה ולא קיים גורם פיקוח כלשהו במתחם או
שגורם הפיקוח אינו פנוי לביצוע אחד הסיורים כנדרש ,יבצע ראש הצוות
את העבודה לרבות הסיורים ויתעד זאת כחלק מדיווח הביצוע בתום
העבודה.
"מגבלת הפיקוח"  -מועד סגירת דיווח הפיקוח לצורכי תיעוד במערכת
המובייל ולצורכי חישוב קנסות בסוגי ניקיון וטיפולי חזות אלה הינה 3
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ספק

ימים ( 72שעות) ממועד סגירת דיווח הביצוע על ידי נציג
השירותים.
 דיווח פיקוח שיבוצע במסגרת "מגבלת הפיקוח" אך לאחר שהציוד
הנייד שימש לנסיעה מסחרית ,יחשב לצורכי קנסות אך ורק עבור
סעיפים שאינם נמצאים במפרטי ניקיון "ראשוני" ,ניקיון "מכין לקרון
 /קרונוע" וניקיון "מכין לקטר".
פיקוח על עבודה לפי שעת עבודה כללי (רג'י)
פיקוח על עבודה שתוזמן ותשולם לפי שעת עבודה יבוצע הן על איכות
העבודה והן על ביצוע כמות השעות בפועל כפי שיופיע ,בין היתר ,בשעון
הנוכחות ו/או בטופס ידני חתום כפי שיידרש על ידי רכבת ישראל.
באחריות ה להמציא לידי הרכבת נתונים מדויקים ומהימנים שאפשר
יהיה לבדקם ולאמתם.
פיקוח על עבודות נוספות
עבודות נוספות חד פעמיות או קבועות שיבוצעו במסגרת חוזה
ההתקשרות יפוקחו על פי החלטת רכבת ישראל לרבות אכיפת מנגנון
קנסות כפי שיקבע מעת לעת על ידי רכבת ישראל לפי שיקול דעתה.
"פיקוח נוסף"
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של רכבת ישראל לבצע פיקוח נוסף
על עבודת הספק ,אם וככל שתחליט רכבת ישראל.
רכבת ישראל תהא רשאית לממש קיזוז פיצוי מוסכם גם במקרים של
ביקורות אלה ,אלא אם סברה הרכבת אחרת לפי שיקול דעתה .בחישוב
גובה הקנס על פיקוח נוסף תהא הרכבת רשאית להתחשב בעובדה
שפיקוח מטעמה לא העיר על הליקויים שמצאה הביקורת הנוספת.
בקרת ניקיון של משרד התחבורה
משרד התחבורה מבצע בקרה על ניקיון הרכבות באופן שוטף לרבות
באמצעות חברות פיקוח.
 הבקרה מבוצעת על פי סטנדרטים שנקבעו על ידי משרד התחבורה לפי
שיקול דעתו ובהתאם לתוכנית הניקיון (על סוגיו השונים) הקיימת
והעתידית ,כפי שאלה יהיו בתוקף מעת לעת.
 הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם משרד התחבורה ו/או רכבת
ישראל ביחס לביקורות שיערכו על ידי משרד התחבורה ובכלל זה
להמציא לרכבת ישראל ו/או למשרד התחבורה כל מסמך ו/או כל הסבר
שיידרש על ידי רכבת ישראל ו/או משרד התחבורה מעת לעת וזאת מיד
עם דרישה.
 משרד התחבורה רשאי לפי שיקול דעתו להטיל קנסות על רכבת ישראל
ובכלל זה ביחס לתחומי הניקיון בהתאם לפרמטרים שנקבעו ו/או יקבעו
על ידי משרד התחבורה מעת לעת.
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הספק מצהיר ,כי קיבל כל המידע לגבי קנסות שרשאי להטיל משרד
התחבורה להטיל והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך ובכלל
זה ביחס לשינוי מדיניות משרד התחבורה אם וככל שיהיה בעתיד.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ,הספק ישפה ויפצה את רכבת ישראל ,מיד
עם דרישה ,בגין כל קנס שיוטל על רכבת ישראל על ידי משרד התחבורה
בכל הקשור לניקיון הרכבות.
גובה הקנס שיגבה יהיה בהתאם למנגנון ותעריפי הפיצוי המוסכם כנזכר
בסעיף  8.1ולמען הסר ספק לא בהתאם לסולם הקנסות של משרד
התחבורה.
הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת ביחס לקנסות
שיוטלו על ידי משרד התחבורה כאמור לעיל והוא מתחייב לשפות
ולפצות את רכבת ישראל בגין כל חיוב כאמור.
רכבת ישראל רשאית לעשות שימוש במידע המתקבל מבקרות משרד
התחבורה על פי שיקול דעתה כחלק ממערכת הפיקוח על עבודת ספק
השירותים ואין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותה של רכבת ישראל לפי
כל דין ו/או הסכם לרבות יכולת רכבת ישראל לקנוס את הספק בעצמה.
למען הסר ספק ,הרכבת לא תקנוס פעמיים את הספק בגין אותו אירוע.
במקרה של כפל קנסות ישלם הספק את הקנס הגבוה מבין השניים.

 .4.4תהליכי בקרה
.4.4.1

בקרה המבוצעת על ידי ספק השירותים

ספק השירותים נדרש לבצע בקרה על כלל תהליכי העבודה המבוצעים על ידו החל
משלב התכנון ,דרך שלב ביצוע השירותים ,איכותם ועמידה בתוכניות העבודה ועד
(כולל) שלבי ההתחשבנות והתשלום.
לטובת ביצוע תהליכי בקרה אלה ,יקבל ספק השירותים גישה לדו"חות במערכת
 SAPומערכות נוספות ככל שיידרש ,בכפוף לאישור הגורמים הרלוונטיים בהיבטי
מחשוב ואבטחת מידע ברכבת ישראל .הגישה למערכות אלה תבוצע לבעלי הרשאות
מטעם ספק השירותים בלבד.
ספק השירותים ימציא דו"חות בקרה על עבודתו בכל עת שיידרש לכך באופן חד
פעמי או באופן שוטף ,בהתאם להגדרת רכבת ישראל למבנה הדו"חות והמועד
הנדרש להגשתם.
כלל העבודה תבוצע על רשת המחשוב של רכבת ישראל באמצעות מחשבים
שיסופקו על ידי רכבת ישראל וימוקמו במתחמים .במקרים חריגים תאושר על פי
צורך עבודה "מרחוק" על רשת המחשוב הרכבתית ממשרדי ספק השירותים או
ממחשבים ניידים.
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.4.4.2

בקרה המבוצעת על ידי רכבת ישראל

מנהל החוזה וצוותו ,יבצעו בקרה על כלל תהליכי העבודה המבוצעים על ידי ספק
השירותים באופן שיוגדר מעת לעת על ידי מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
מנהל החוזה רשאי לדרוש כל מידע או דו"ח רלוונטי על עבודת ספק השירותים
ובמידת הצורך עדכון נתונים ודו"חות באופן ידני במידה ולא ניתן להפיקם במערכות
המחשוב הקיימות.

 .4.5תהליכי התחשבנות ותשלום
כמפורט במסמכי החוזה ובנספח התמורה.

 .5פירוט השירותים במכרז
דגשים והערות לפרק זה:
א .בפרק זה יוצגו מפרטי כלל השירותים ודרישות רכבת ישראל לגבי אביזרי/רכיבי הציוד
הנייד ,אופן פעולת הניקיון הנדרשת ,התוצאה הנדרשת ,ציוד וחומרים והערות כלליות
לגבי כל שירות  .מפרטי השירותים נכתבו על בסיס מיטב הידע המקצועי הקיים ברכבת
ישראל והינם מחייבים את ספק השירותים .רכבת ישראל תהיה רשאית לבצע שינוי
שיטת עבודה (עמודת "פעולה נדרשת") ככל וביצוע ה בשיטה המוגדרת לא יוביל לתוצאה
הנדרשת המוגדרת באופן משביע רצון.
ב .ספק השירותים רשאי להמליץ ,על פי ניסיונו המקצועי ,למנהל החוזה מטעם רכבת
ישראל על שינוי/עדכון/שיפור שיטת עבודה (לעומת המוגדר בעמודת "פעולה נדרשת")
ו/או על שינוי בציוד ובחומרים (לעומת המוגדר בעמודות הרלוונטיות) .במקרה זה,
השינוי יבחן ויאושר על ידי רכבת ישראל רק במידה והשינוי המוצע לא יגרע מהתוצאה
הנדרשת המוגדרת ו/או ישפר את התוצאה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רכבת
ישראל.
ג .יובהר כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיפים א' וב' ,לא יבוצע שינוי בתמורה
הכספית בגין השירות המדובר ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה בנושא.
ד .במקרה של שינוי מפרט – הדבר יועבר באופן רשמי ובכתב ל ויעודכן במפרטי הביצוע
הקיימים במערכת המובייל לדיווח ופיקוח ניקיון ובשאר המסמכים הרלוונטיים.
ה .לכלוך חריג ו"מיקרי" – בנוסף למצוין במפרטי השירותים השונים ,הסעיפים הבאים
יבוצעו בכל סוג ניקיון ו/או טיפול חזות:
 ניקוי "אירועי ניקיון חריגים" כדוגמת הקאה ,נוזלים שנשפכו ,זכוכית מנופצת,
הסרת מדבקות "זרות" ,קשקוש בפנים הקרון או אירוע וונדליזם הניתן לטיפול וכל
לכלוך חריג אחר שאינו מופיע במפרט וכ"ו.
 שימוש בשואב אבק – יבוצע גם בתחנות קצה ובקו מכין גם אם אינו מופיע במפרט
השירות המבוצע באותה עת בכל מקרה שקיים צורך כדוגמת שיער של בעלי חיים,
פירורים של מאכלים/חטיפים וכדומה.
 ככל ועובד ניקיון זיהה אירוע ניקיון חריג שלא טופל ,ידווח על כך למנהלו הישיר
באופן מידי על מנת לטפל על פי הצורך.
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ו .משטחי רצפה בקרונות וקרונועים – ככל שישנם /יהיו משטחי רצפה ( )PVCבקרונות
ובקרונועים ,יתאים הספק את אופן ביצוע העבודה לרבות ציוד ,מכונות וחומרים
לניקיון על פי המפרט המוגדר לסוג המשטח הקיים וללא שינוי כלשהו בתמורה הכספית
בגין סוג השירות כפי שנקבעה בהצעתו במכרז.
ז .בכלל סוגי הניקיון וטיפולי החזות הפנימיים חל איסור מוחלט על עבודה עם מים
זורמים או שפיכת מים ו/או חומר נוזלי כלשהו על משטחי  ,PVCמדרגות וכל רכיב אחר
אלא אם ניתן לכך אישור מפורש ובכתב על ידי מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
ח .ציוד המשמש לניקוי אסלות – יהיה מסומן ומופרד משאר הציוד כדוגמת שימוש
במטלית בצבע אדום /כתום כמפורט בסעיף הציוד בנספח זה.
ט .מוט טלסקופי תקני – בכל שירות ו/או אתר עבודה בו נדרש מוט טלסקופי הדבר כולל
ראשים מכלל הסוגים הרלוונטיים ולפחות :מגב ,מברשת מטאטא ,סקוץ ,מברשת
"ספגטי" .ב"עידן החשמול" נדרש יהיה להתאים את סוג המוט הטלסקופי לעבודה
בסביבת חשמל וזאת ללא כל תמורה נוספת.

79

.5.1

מפרט ניקיון "דרך"
(עמוד )1
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מפרט ניקיון תפעולי " -דרך"
סעיף

אזור
נדרש

אביזרים/רכיבים

רצפה ,מושבים,
שולחנות ,מבואת
כניסה

1

פנים קרון

2

שירותים

פעולה נדרשת
איסוף פסולת גסה ,סידור עיתונים על
השולחנות ,החלפת שקיות אשפה
מלאות ,ניגוב שולחנות מלוכלכים,
ניגוב רצפת  PVCמנוזלים שנשפכו
ככל שישנם.

חיטוי והברשת חלק פנימי של אסלת
השירותים ,איסוף אשפה מהרצפה,
ריקון פח והחלפת שקית אשפה ,מילוי
נייר טואלט ,התזת ספריי ריח ,ניגוב
מושב אסלה ואזור האסלה.

תוצאה נדרשת
ללא פסולת גסה על רצפה,
שולחנות ,מושבים ,נראות
קרון נקייה ומסודרת.

ללא כתמים ופסולת גסה
חריגה ברצפת השירותים.
אסלה וכיור יהיו נקיים
מלכלוך ופסולת ,פח
האשפה נקי ,נייר טואלט
קיים במתקן ,ריח נעים
בחלל השירותים

81

כלי עבודה
מטאטא קטן,
יעה ,דלי לנשיאת
הציוד והחומרים

מברשת לאסלה

חומרים

הערות

מטלית מיקרופייבר,
חומר ניקוי כללי,
שקיות אשפה

העבודה תבוצע באופן
שירותי ועם מינימום
הפרעה לנוסעים.
(לדוגמא  -לא תוחלף
שקית אשפה
ברביעית מושבים
מלאה)

נייר טואלט ,נייר ניגוב
ידיים ,חומרי ניקוי
לאסלה ,ספריי ריח,
שקיות אשפה

במקרה בו שירותים
לא תקינים -יש
לפתוח את דלת
השירותים עם מפתח
מרובע (כולל הסרת
מדבקה במידה
וקיימת) ולבצע ניקיון
בדגש על פתיחת
סתימות והשמשת
השירותים ככל שניתן

.5.2

מפרט ניקיון
"ראשוני"
( 4עמודים)
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מפרט ניקיון תפעולי " -ראשוני"
סעיף

אזור נדרש

1

2

3

תא ניהוג
חיצוני
בקרון כוח
 /קטר

4

5

6

תא ניהוג
פנימי
בקרון כוח
 /קטר
שירותים
בקרון
רגיל/נכים

תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
אביזרים/רכיבים
שמשת חזית עם
ניקוי שמשה קדמית
חזית שמשה +
מבחוץ  +ניקוי זכוכית שקיפות ונראות
מראות
מלאה ,זכוכית
מראות צד.
מראות נקייה.
פנסים נקיים ללא
ניקוי הפנסים
פנסים
לכלוך
הקדמיים מיתושים
וכתמים
שילוט בחזית

ידיות פתיחת
דלת  +ידיות
עלייה לתא
ניהוג/קטר
פח אשפה +
מאפרה

רצפה PVC

כלי עבודה
מוט טלסקופי ,מטלית
מיקרופייבר ,נייר לניגוב
מראות ,דלי ,צינור מים
 +אקדח.

חומרים
חומר לניקוי
חלונות ,חומר
לשטיפה חיצונית
חומר מסיר
פיח/שומנים

שילוט ללא יתושים,
כתמים וסימני ניגוב

ניקוי יתושים ולכלוך
בחלונית השילוט עם
מטלית לחה ומטלית
יבשה
ניגוב במטלית לחה עם ידיות נקיות מאבק,
לכלוך וכתמי שמן
חומר מסיר פיח /
ופיח
שומנים.
ריקון פח והחלפת
שקית אשפה ,ריקון
מאפרה.

פח אשפה ריק עם
שקית אשפה חדשה,
מאפרה ריקה.

ניגוב עם מטלית לחה
עם חומר לשטיפת
רצפה

מגב ,מטלית מיקרופייבר מים נקיים ,חומר
רצפה נקייה
לשטיפת רצפה
מכתמים ,בוץ ופסולת לרצפה ,דלי.
לסוגיה
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מטלית מיקרופייבר

שקית אשפה

הערות
בעידן
החישמול
נדרש
לעבוד
בהתאם
להוראות
בטיחות
ייעודיות
ועם ציוד
מותאם

מפרט ניקיון תפעולי " -ראשוני"
סעיף

אזור נדרש

7

שירותים
בקרון
רגיל/נכים

10

פעולה נדרשת
אביזרים/רכיבים
ניגוב לחצן הפעלה,
אסלה  +מושב
חיטוי והברשת אסלה
אסלה
בחלק הפנימי ,ניקוי
וניגוב מושב אסלה
מכל צדדיו .פתיחת
סתימות בשירותים.
החלפת שקית
האשפה ,ניקוי הפח
מלכלוך גס

מתקן לסבון

ניקוי המתקן עם
מטלית לחה ,מילוי
סבון ידיים

פח האשפה יהיה נקי
מלכלוך ושאריות
אשפה מבפנים
ומסביב ,בפח תהיה
שקית חדשה
שממוקמת במקום
המיועד לה כראוי.
מתקני הסבון יהיו
מלאים ונקיים

מפתח מרובע

שקיות אשפה

כיור מראה
וברזים

ניגוב מראה ,ברזים,
כיור וסביבת הכיור

הכיור והברזים נקיים מטלית מיקרופייבר ,דלי
מלכלוך וכתמים,
פתח הכיור נקי ופתוח
ללא סתימות או
פסולת מבצבצת.

פח אשפה

8

9

תוצאה נדרשת
לחצן הורדת המים
נקי ,אסלה ומושב
נקיים מלכלוך
והפרשות גוף
מחוטאים ושטופים,
ללא סתימות

כלי עבודה
כפפות גומי ,מברשת
לניקוי אסלה ,מטלית
מיקרופייבר (צבע
אדום/כתום)

חומרים
מים נקיים ,חומר
ניקוי וחיטוי ,נייר
ניגוב.
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מטלית מיקרופייבר

סבון נוזלי לידיים

מים נקיים ,חומר
לניקוי כללי

הערות

מפרט ניקיון תפעולי " -ראשוני"
סעיף

אזור נדרש

11

מייבש ידיים
חשמלי

12

13

פעולה נדרשת
אביזרים/רכיבים
ניגוב מתקן במטלית
מתקן נייר
לחה ,ומילוי נייר
טואלט
טואלט (כמות
מינימום  25%ביציאת
הרכבת)

שירותים
בקרון
רגיל/נכים

ריח

ניגוב המתקן במטלית
לחה

התזת תרסיס ריחני

תוצאה נדרשת
מתקן נייר הטואלט
יהיה נקי ומבריק
מלכלוך ,מתקן יהיה
מלא (במידת הצורך)
בנייר טואלט
לשימוש.
מתקן לייבוש ידיים
יהיה נקי מלכלוך,
כתמים ואבק.

15
קרון פנים

מטלית מיקרופייבר

חומר לניקוי כללי

ריח נעים בחלל
השירותים
מתקן נייר לניגוב
ידיים יהיה נקי
מלכלוך ,וכתמים ,
מלאי נייר מינימאלי
50%

14

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר ,דלי
מים נקיים ,דלי מי סבון,
מפתח ייעודי

חומרים
נייר טואלט

מתקן נייר לייבוש ניגוב המתקן במטלית
לחה ,הוספת נייר ע"י
ידיים
פתיחת דלת השירות
( 50%מהמתקן מלא -
מינימום  2חבילות צץ
רץ).
איסוף פסולת גסה וכל נקי מלכלוך גס
רצפת שטיח
ואשפה.
פסולת שניתן להרים
 PVC /בקרון
ביד  +מסטיקים
טריים
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מטהר אוויר

מטלית מיקרופייבר,
דלי ,מפתח מרובע/
ייעודי

מגבות נייר
משתלבות (צץ רץ)
לניגוב ידיים,
חומר לניקוי כללי

מטאטא קטן  /מברשת,
יעה

שקיות אשפה ,שק
מחזור עיתונים

הערות

מפרט ניקיון תפעולי " -ראשוני"
סעיף

אזור נדרש

16

17
קרון פנים

18

פעולה נדרשת
אביזרים/רכיבים
שולחנות  +מעמד איסוף עיתונים,
פסולת גסה וכל
לקפה
פסולת שניתן להרים
ביד,
ניקוי השולחן
באמצעות חומר ניקוי
וחיטוי ומטלית
והסרת כתמים
בולטים כדוגמת
הקאה או נוזל שנשפך.
מושבים  +ידיות
המושבים

שקיות אשפה

תוצאה נדרשת
שולחנות הנוסעים
יהיו נקיים מכתמים,
פסולת לסוגיה,
עיתונים ושאריות
מזון .ללא פסולת
כלשהי על השולחן
ובסביבתו

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר
(כחול /ירוק) ,מברשת
לניקוי ,יעה

חומרים
שקיות אשפה,
חומר חיטוי וניקוי
כללי

כסאות וידיות
איסוף עיתונים,
המושב ללא כתמים,
פסולת גסה וכל
פסולת לסוגיה,
פסולת שניתן להרים
עיתונים ושאריות
ביד כולל מסטיקים
מזון .ללא פסולת
טריים.
הסרת כתמים בולטים מתחת לכיסא.
כדוגמת הקאה או נוזל
שנשפך
ניגוב ידיות המושבים
החלפת שקיות אשפה שקיות אשפה ריקות
על המתלים
המיועדים מתחת
לשולחן .ללא תליית
שקיות על מתלי
תיקים באזור וילונות
גלילה.

מטלית מיקרופייבר
(כחול /ירוק) ,מברשת
לניקוי ,יעה

שקיות אשפה,
חומר חיטוי וניקוי
כללי
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שקיות אשפה

הערות

מפרט ניקיון תפעולי " -ראשוני"
סעיף
19

אזור נדרש

פעולה נדרשת
אביזרים/רכיבים
ניגוב מוטות האחיזה,
מוטות אחיזה,
מעקות ,כפתורי  /המעקות וכפתורי /
ידיות פתיחת הדלתות
ידיות פתיחת
דלתות

תוצאה נדרשת
כלל הרכיבים נקיים
וללא כתמים
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כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר
(כחול /ירוק),

חומרים
חומר חיטוי וניקוי
כללי

הערות

.5.3

מפרט ניקיון "מכין
לקרון  /קרונוע"
( 8עמודים)
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מפרט ניקיון תפעולי "מכין לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

1

2

3

תא ניהוג
חיצוני קרון
כוח /
קרונוע

פנסים

ניקוי הפנסים מיתושים
וכתמים

פנסים נקיים ללא
לכלוך וסימני פיח

שילוט בחזית

ניקוי יתושים ולכלוך
בחלונית השילוט עם
מטלית לחה ומטלית
יבשה

ידיות פתיחת דלת ניגוב במטלית לחה עם
חומר מסיר פיח /
 +ידיות עלייה
שומנים.
לתא ניהוג

4

5

אביזרים/רכיבים
חזית שמשה

פעולה נדרשת
ניקוי שמשה קדמית
מבחוץ .ניקוי זכוכית
מראה.

תוצאה נדרשת
שמשת חזית עם
שקיפות ונראות
מלאה,

תא ניהוג
פנימי קרון
כוח /
קרונוע

דלתות (כולל דלת
מעבר לתא מנוע /
גנרטור)

ניגוב בעזרת מטלית
ותרסיס לניקוי כללי

חלונות שילוט ללא
יתושים ,כתמים
וסימני ניגוב

ידיות נקיות מאבק,
לכלוך וכתמי שמן
ופיח

דלתות יהיו נקיות
ומבריקות.
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כלי עבודה
מוט
טלסקופי
לניקוי
חלונות,
מטלית
מוט
טלסקופי ,
מכשיר לחץ
מים,
מטליות
מיקרופייבר.
מוט
טלסקופי ,
מכשיר לחץ
מים
,מטליות
מיקרופייבר
מטלית
מיקרופייבר,
דלי

חומרים
חומר לניקוי חלונות

חומר לניקוי כללי -
חלונות  /זכוכית /
פלסטיק

חומר לניקוי כללי –
חלונות  /זכוכיות /
פלסטיק

מים נקיים ,חומר מסיר
פיח  /שומנים

מים נקיים ,חומר
מטלית
מיקרופייבר ,לניקוי כללי
דלי

הערות

בעידן החשמול
נדרש לעבוד
בהתאם
להוראות
בטיחות
ייעודיות ועם
ציוד מותאם

מפרט ניקיון תפעולי "מכין לקרון  /קרונוע"
אביזרים/רכיבים
שולחן נהג
ואביזרים

פעולה נדרשת
ניגוב שולחן נהג ומכוונים
במטלית לחה בלבד

תוצאה נדרשת
שולחן ומכוונים
נקיים מכתמים
ואבק

כלי עבודה
מטלית
מיקרופייבר

חומרים
חומר לחיטוי וניקוי
כללי -חלונות  /זכוכית
 /פלסטיק

סעיף

אזור נדרש

7

כיסא נהג

הברשה והסרת לכלוך
מכיסא הנהג

כיסא נקי מלכלוך
ואבק

מברשת
לניקוי,
מטלית
מיקרופייבר

ספריי להסרת כתמים

8

פח אשפה +
מאפרה

ריקון פח ומאפרה
וניגובם בחלק הפנימי.
שטיפת הפח במידת
הצורך.

9

רצפה + PVC
פנלים

איסוף פסולת ,טיטוא
וניגוב עם סמרטוט רצפה
כולל ניקוי מכסה פתח
ניקוז

פח אשפה ריק עם
שקית אשפה חדשה,
מאפרה ריקה ונקיה
מאפר ושאריות
לכלוך.
רצפה כולל מכסה
ניקוז נקיים
מכתמים ,אבק ,בוץ
ופסולת לסוגיה

מטלית
מיקרופייבר

שקית אשפה  +חומר
לניקוי כללי

6

10

שירותים
קרון
רגיל/נכים

אסלה  +מושב
אסלה

הברשת האסלה בחלקה
הפנימי  +ניקוי מושב
אסלה וניגובו בחלקו
הפנימי והחיצוני.

הערות
אין להתיז כל
נוזל  /מים
ישירות על
שולחן נהג

מגב ,מטלית מים נקיים ,נוזל לניקוי אין לשפוך מים
מדלי או
מיקרופייבר כללי ושטיפת רצפות
להשתמש
לרצפה ,דלי.
בצינור
מכסה ניקוז-
קרונות DD
בלבד
מטלית
אסלה וקרש
מים נקיים ,חומר ניקוי שירותים לא
וניקוי
הלבנה
חיטוי,
ו
מיקרופייבר,
ומבריקים
שטופים
תקינים -יש
ניקוי
חומר
לאסלות,
מברשת
,
דלי
חלודה
כתמי
ללא
לפתוח את דלת
לניקוי
וחומר
נירוסטה
,
אסלה
הורדת
לחצן
כולל
השירותים עם
חלודה
סקוץ',
המים נקי ומחוטא
מפתח מרובע
מכל לכלוך והפרשות כפפות
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מפרט ניקיון תפעולי "מכין לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים

פעולה נדרשת

11

פח אשפה

הוצאת שקית האשפה
ניקוי הפח מלכלוך גס
והחלפת שקית אשפה
חדשה .שטיפת הפח
במידת הצורך

12

מתקן ריח

בדיקה של תקינות מתקן
הפצת הריח והחלפה של
חומר המילוי במידת
הצורך

13

מתקן לסבון

ניקוי המתקן עם מטלית
לחה ,חומר לניקוי +
מילוי סבון ידיים במתקן
לפי הצורך

דלפק אסלה

ניקוי הדלפק וגריל
האוורור במטלית לחה
וניגובו

14

שירותים
קרון
רגיל/נכים

תוצאה נדרשת
גוף  +ניקוי חלודה
במידת הצורך

כלי עבודה

חומרים

שקיות אשפה ,חומר
פח האשפה יהיה נקי מטלית
מיקרופייבר ,לניקוי כללי
מלכלוך ושאריות
דלי
אשפה מבפנים
ומסביב ,בפח תהיה
שקית חדשה
שממוקמת במקום
המיועד לה כראוי.
חומר מילוי הפצת ריח
מפתח
החלפת מילוי
החומר במתקן הריח מרובע
ובדיקת תקינות
המתקן.
מתקני הסבון יהיו
מלאים ונקיים
לשימוש.
דלפק אסלה נקי,
שטוף ומחוטא מכל
לכלוך והפרשות גוף
כולל גריל אוורור
תחתון
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סבון נוזלי לידיים,
מטלית
מיקרופייבר ,חומר לניקוי כללי
דלי
מים נקיים ,חומר
מטלית
מיקרופייבר ,לניקוי כללי ,חומר
לניקוי וחיטוי
דלי

הערות
(כולל הסרת
מדבקה במידה
וקיימת) ולבצע
ניקיון  +דיווח
לאחראי בקו
המכין על
הבעיה

מפרט ניקיון תפעולי "מכין לקרון  /קרונוע"
סעיף
15

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
ידית אחיזה
מנירוסטה

פעולה נדרשת
ניקיון באמצעות תרסיס
לנירוסטה עד להסרת כל
הכתמים והברקה

תוצאה נדרשת
ידית נקיה ומבריקה
ללא כתמים ואבק.

כלי עבודה
תרסיס /כלי
לתרסיס,
מטלית

16

כיור וברזים

שטיפה וניגוב כיור
וברזים

17

מראה  +גוף
תאורה

ניקוי וניגוב בעזרת
מטלית ותרסיס לניקוי
חלונות

הכיור והברזים
נקיים ללא כתמים,
שאריות לכלוך
ופסולת  .פתח
הכיור נקי ופתוח
ללא סתימות או
פסולת מבצבצת.
מראה נקיה  +גוף
תאורה מבריקים
ללא כתמי ידיים,
ולכלוך אחר

מים נקיים ,נוזל לניקוי
מטלית
מיקרופייבר ,כללי /מסיר אבנית
דלי .

18

נייר טואלט +
מתקן (מתקן
עגול /מרובע -
מתקן מוט)

ניגוב מתקן נייר ומילוי
נייר במידת הצורך –
כמות מינימלית להחלפה
.50%

מייבש ידיים
חשמלי

ניקוי המתקן במטלית
לחה וניגובו

שירותים
קרון
רגיל/נכים
19

מתקן נייר הטואלט
יהיה נקי ומבריק
מלכלוך ,מתקן יהיה
מלא בנייר טואלט
לשימוש.
מתקן לייבוש ידיים
יהיה נקי מלכלוך
וכתמים
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חומרים
חומר חיטוי ,ניקוי
והברקה של משטחי
נירוסטה

מים נקיים ,נוזל לניקוי
מטלית
מיקרופייבר ,חלונות רב תכליתי
כלי
לתרסיס/
תרסיס
נייר טואלט
מטלית
מיקרופייבר,
דלי .
מטלית
מיקרופייבר

מים נקיים ,חומר
לניקוי כללי

הערות

מפרט ניקיון תפעולי "מכין לקרון  /קרונוע"
אביזרים/רכיבים
חומרי ריח

פעולה נדרשת
התזת תרסיס

תוצאה נדרשת
ריח נעים באוויר
בחלל השירותים

סעיף
20

אזור נדרש

21

מתקן נייר לייבוש
ידיים

22

רצפה ומדרגות
 PVCכולל פסים
נגד החלקה
במבואת כניסה
לקרון ומדרגות
עליה

ניקוי המתקן במטלית
לחה וניגובו  +הוספת
נייר במידת הצורך ע"י
פתיחת דלת השירות.
מינימום נדרש  ,חצי
מתקן מלא .
טיטוא וניגוב עם מטלית
לחה את הרצפה
והמדרגות והסרת כתמים
ומסטיקים טריים

מתקן נייר לניגוב
ידיים יהיה נקי
מלכלוך ,וכתמים,
מלא בנייר.

מבואת
כניסה DD
מעקה מדרגות
וידיות אחיזה
מנירוסטה כולל
חיפוי קורת בסיס
המעקה

ניקיון באמצעות תרסיס
לנירוסטה עד להסרת כל
הכתמים והברקה

כלי עבודה

נייר ניגוב ידיים (צץ רץ)
מטלית
מיקרופייבר ,מים נקיים ,חומר
דלי  +מפתח לניקוי כללי
מרובע/
ייעודי

מטאטא,
הרצפה ,מדרגות
יעה,
כניסה ועליה ומגני
מטלית
הפינה בקרון יהיו
נקיים מלכלוך ,כולל מיקרופייבר,
פסי החלקה כתמים ,מגב ,דלי
אבק ,בוץ ,מסטיקים
טריים ופסולת
לסוגיה.
נקיים ומבריקים
ללא כתמים ,כתמי
שומן ואבק
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חומרים
מטהר אוויר

הערות

כלי לתרסיס
נירוסטה/
תרסיס,
מטלית
מיקרופייבר

מים נקיים ,נוזל לניקוי
כללי ושטיפת רצפות.

חומר חיטוי ,ניקוי
והברקה של משטחי
נירוסטה

 - DDאין
לשפוך מים
מדלי או
להשתמש
בצינור

מפרט ניקיון תפעולי "מכין לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
כפתורי /ידיות
פתיחת דלתות

23

מבואת
כניסה
סימנס
IC3+

רצפת שטיח מגני טיטוא של רצפת השטיח
פינה מאלומיניום במבואת הכניסה לקרון
והסרת מסטיקים טריים
במבואת כניסה
לקרון כולל
בנוסף ( -)IC3ניגוב רצפת
החלקה.
פסים נגד
 PVCבמטלית לחה
כפתורי /ידיות
פתיחת דלתות

פעולה נדרשת
ניקיון באמצעות חומר
חיטוי וניקוי עד להסרת
כלל הכתמים

ניקיון באמצעות חומר
חיטוי וניקוי עד להסרת
כלל הכתמים

תוצאה נדרשת
נקיים ללא
כתמים,שומן ואבק

כלי עבודה
מטלית
מיקרופייבר

חומרים
חומר חיטוי וניקוי כללי

הערות

נקיים מאבק ,בוץ,
לכלוך גס ופירורי
אוכל או מסטיקים
טריים

מטאטא,
יעה ,מטלית
מיקרופייבר
דלי

מים נקיים ,נוזל לניקוי
כללי ושטיפת רצפות
( IC3בלבד)

 + ICסימנס
אין לשפוך מים
מדלי או
להשתמש
בצינור

נקיים ללא
כתמים,שומן ואבק

מטלית
מיקרופייבר

חומר חיטוי וניקוי כללי
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מפרט ניקיון תפעולי "מכין לקרון  /קרונוע"
סעיף אזור נדרש
מבואת
24
כניסה PP

25

26

פנים קרון

אביזרים/רכיבים

משטחי  ,PVCמגני
הפינה ופסי החלקה
יהיו נקיים מלכלוך,
כתמים ,אבק ,בוץ
או מסטיקים טריים
ופסולת לסוגיה.

כלי עבודה
מטאטא
,יעה,
מטלית
מיקרופייבר
לרצפה ,מגב,
דלי

חומרים
מים נקיים ,נוזל לניקוי
כללי ושטיפת רצפות

כפתורי /ידיות
פתיחת דלתות

ניקיון באמצעות חומר
חיטוי וניקוי עד להסרת
כלל הכתמים

נקיים ללא
כתמים,שומן ואבק

מטלית
מיקרופייבר

חומר חיטוי וניקוי כללי

רצפת קרון נכים
PVC DD

טיטוא וניגוב רצפה,
הסרת מסטיקים טריים

רצפה נקייה
מכתמים ,אבק ,בוץ
ופסולת לסוגיה

מגב ,מטלית
מיקרופייבר
לרצפה ,דלי

מים נקיים ,נוזל לניקוי אין לשפוך מים
מדלי או
כללי ושטיפת רצפות,
להשתמש
מטאטא ויעה
בצינור

רצפת קרון PVC

טיטוא וניגוב רצפה,
הסרת מסטיקים טריים

רצפה נקייה
מכתמים ,אבק ,בוץ,
מסטיקים טריים
ופסולת לסוגיה

מגב ,מטלית
מיקרופייבר
לרצפה ,דלי

מים נקיים ,נוזל לניקוי אין לשפוך מים
מדלי או
כללי ושטיפת רצפות,
להשתמש
מטאטא ויעה
בצינור

רצפת  PVCכולל
מגני פינה
מאלומיניום
במבואת כניסה
לקרון ( )PPכולל
פסים נגד החלקה.

פעולה נדרשת
טיטוא וניגוב הרצפה
והמדרגות במטלית לחה,
הסרת כתמים ומסטיקים
טריים

תוצאה נדרשת
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הערות
) (PPאין
לשפוך מים
מדלי או
להשתמש
בצינור

מפרט ניקיון תפעולי "מכין לקרון  /קרונוע"
סעיף
27

אזור נדרש

28

אביזרים/רכיבים
רצפת שטיח
בקרון

פעולה נדרשת
טיטוא ,איסוף פסולת
גסה והסרת מסטיקים
טריים

שולחנות  +מעמד
לקפה

מטלית
ניקוי כלל השולחנות כולל שולחנות הנוסעים
יהיו מנוגבים ונקיים מיקרופייבר
חלקו התחתון וצדדיו
מכתמים ופסולת
מלכלוך והסרת כתמים
לסוגיה ,עיתונים
בולטים כדוגמת הקאה
ושאריות מזון .ללא
או נוזל שנשפך
פסולת כלשהי
מתחת לשולחן

פנים קרון

תוצאה נדרשת
נקי מלכלוך גס ,
מסטיקים טריים
ואשפה.

29

מושבים  +ידיות
המושבים

איסוף עיתונים ,פסולת
גסה וכל פסולת שניתן
להרים ביד והסרת
מסטיקים טריים
ניגוב והברשת המושבים
וידיות המושבים במטלית
לחה

נקי מלכלוך גס
ואשפה כולל הדופן
בין המושבים

30

שקיות אשפה

החלפת כל שקיות
האשפה

שקיות אשפה ריקות
על המתלים מתחת
השולחן בלבד

פנים קרון
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כלי עבודה
מטאטא /
מברשת
לניקוי ,יעה

מברשת
לניקוי ויעה

חומרים
שקיות אשפה

הערות
שאיבה של
השטיח
במקרים
חריגים

חומר לחיטוי וניקוי
משטחי פנים  /חומר
לחיטוי וניקוי כללי

שקיות אשפה ,חומר
לחיטוי וניקוי כללי

שאיבה
במקרים
חריגים

שקיות אשפה

אין לתלות
שקיות אשפה
על מתלי
תיקים בסמוך
לווילונות
גלילה

מפרט ניקיון תפעולי "מכין לקרון  /קרונוע"
סעיף
31

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
אירועים חריגים

פעולה נדרשת
הסרת כתמים בולטים
וחריגים כדוגמת הקאה
או נוזל שנשפך (יש לתת
עדיפות ראשונית
לאירועים חריגים).

תוצאה נדרשת
פנים הקרון יהיה
נקי מלכלוך חריג
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כלי עבודה

חומרים

הערות

.5.4

מפרט ניקיון "מכין
לקטר"
( 3עמודים)
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מפרט ניקיון תפעולי -ניקיון "מכין לקטר"
סעיף אזור נדרש אביזרים/רכיבים
1

חזית הקטר

2

שילוט בחזית

3

קטר
חיצוני

פנסים

4

ידיות פתיחת
דלת  +ידיות
עלייה לתא ניהוג

5

דלתות חיצוניות

פעולה נדרשת
שטיפת שמשה
קדמית .ניגוב
באמצעות מגב
/מטלית לחה
בעזרת מוט
טלסקופי
ניקוי יתושים
ולכלוך בחלונית
השילוט עם
מטלית לחה
ומטלית יבשה
ניקוי הפנסים
מיתושים
וכתמים
ניגוב במטלית
לחה עם חומר
מסיר פיח /
שומנים
שטיפה ,קרצוף
וניגוב דלתות נהג
בחלק חיצוני

תוצאה נדרשת
חזית הקטר נקייה
מיתושים ,לכלוך כתמי שמן
ופיח

כלי עבודה

מים נקיים ,חומר
מכשיר לחץ מים,
מטלית מיקרופייבר ,לניקוי כללי
דלי  ,מוט טלסקופי חיצוני
עם ראש מטאטא /
סקוץ ומגב

חלונות שילוט ללא יתושים ,מוט טלסקופי ,
מכשיר לחץ מים
כתמים וסימני ניגוב
,מטליות
מיקרופייבר ,נייר
לניגוב
מוט טלסקופי ,
פנסים נקיים ללא לכלוך
מכשיר לחץ מים,
וסימני פיח
מטליות
מיקרופייבר.
ידיות מבריקות מפיח וכתמי מטלית מיקרופייבר
שמן
דלתות נקיות מלכלוך פיח
וכתמי שמן
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חומרים

הערות

דלי מים ,מטלית
מיקרופייבר ,מוט
טלסקופי ,מטאטא

חומר ניקוי כללי –
חלונות  /זכוכיות /
פלסטיק

עבודה זהירה
בסביבת מגבי חזית
הקטר

חומר לניקוי כללי
 חלונות  /זכוכית /פלסטיק

בעידן החשמול
נדרש לעבוד
בהתאם להוראות
בטיחות ייעודיות
ועם ציוד מותאם

חומר להסרת פיח,
חומר לניקוי
נירוסטה
חומר להסרת פיח,
חומר לניקוי
חיצוני

מפרט ניקיון תפעולי -ניקיון "מכין לקטר"
סעיף אזור נדרש אביזרים/רכיבים

פעולה נדרשת

תוצאה נדרשת

6

רצפת PVC

טיטוא וניגוב
הרצפה

7

לוח בקרה +
שולחן נהג
ואביזרים

ניגוב מטלית לחה לוח הבקרה והאביזרים
יהיה נקי ומבריק בכל שלב
מאבק ,לכלוך וכתמים

8

פח אשפה+
מאפרה

9

חומרי ריח

החלפת שקית
אשפה ,וניגוב
הפח מבפנים
ובחוץ ושטיפה
במידת הצורך
התזת תרסיס

10

ידיות פנימיות
בדלתות קטר

ניגוב במטלית

11

כיסא נהג +כיסא הברשת המושב
וניגוב ידיות
אורח
ומשענת במטלית
לחה

קטר פנימי

רצפה שטופה ונקייה
מלכלוך ,בוץ ,כתמים
ופסולת לסוגיה.

פח אשפה מרוקן מפסולת
ולכלוך עם שקית חדשה
ונקייה

כלי עבודה
מטלית ,מגב ,דלי
מברשת לקרצוף
כתמים

מים נקיים ,נוזל
לניקוי כללי
ושטיפת רצפות

מטלית מיקרופייבר

חומר לניקוי כללי
חלונות  /זכוכית /פלסטיק

מטלית מיקרופייבר ,חומר לניקוי כללי,
שקיות אשפה
דלי.

ריח נעים באוויר בחלל תא
הנהג
ידיות מבריקות מפיח וכתמי מטלית מיקרופייבר
שמן
כיסא נהג +כיסא אורח יהיו מטלית מיקרופייבר,
דלי  ,מברשת
נקיים מלכלוך.
להברשת מושבים.
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חומרים

מטהר אוויר
חומר לניקוי כללי
וחומר להסרת
פיח.

הערות
אין לשפוך מים
מדלי או להשתמש
בצינור ,אין להתיז
חומרים ישירות על
שולחן הנהג

מפרט ניקיון תפעולי -ניקיון "מכין לקטר"
סעיף אזור נדרש אביזרים/רכיבים

12

חלק פנימי
מראות ,חלונות
קטר פנימי צד ושמשה
(שני
קדמית
צדדים)

פעולה נדרשת

תוצאה נדרשת

ניגוב מטלית לחה חלק פנימי מראות ,חלונות
ושמשה קדמית פנימית
ולאחר מכן
מטלית יבשה או נקיים ומבריקים מאבק,
לכלוך וכתמים
נייר
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כלי עבודה

חומרים

מטלית מיקרופייבר ,נוזל לניקוי חלונות
דלי ,משטח הגבהה /רב תכליתי
סולם  3שלבים

הערות
יש לשים לב כי
ניקיון מתבצע בשני
תאי הניהוג של
הקטר

.5.5

מפרט טיפול
"פנימי דרג  1לקרון  /קרונוע"
( 3עמודים)
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מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  1לקרון  /קרונוע"
סעיף
1

אזור נדרש אביזרים/רכיבים
קירות
שירותים
קרון רגיל
 /נכים

2
פנים קרון

ניקוי דלת +
מסילות הדלת
ומשקופים שני
צדדים

פעולה נדרשת
ניגוב במטלית לחה,
הסרת כתמים ,יבוש
והסרת סימני ניגוב

תוצאה נדרשת
קירות נקיים
מכתמים ואבק

ניקוי דלת ומשקופים דלת  +מסילות +
במטלית לחה וניגובם .משקופים נקיים
ניקוי המסילות יתבצע ומבריקים ללא
כתמים
עם מטלית יבשה

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר ,
דלי
מטלית יבשה +
מטלית מיקרופייבר
לחה  +דלי עם מי סבון

מטלית מיקרופייבר,
מושבים כולל בסיס הברשת כלל המושבים כסאות וידיות
המושב ללא כתמים ,מברשת לניגוב
במברשת ושאיבת
המושב (פלסטיק)
המושבים ,שואב אבק
אבק ופסולת
המושבים במידת
לסוגיה ,ללא
הצורך,
ניגוב בסיס המושבים מסטיקים ,עיתונים
במטלית לחה ,הסרת ושאריות מזון .ללא
פסולת מתחת
מסטיקים ,כתמים
לכיסא.
בולטים כדוגמת
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חומרים
מים נקיים ,חומר
לניקוי כללי ,נוזל
לניקוי חלונות רב
תכליתי
חומר לניקוי רב
תכליתי  ,נייר
לניגוב

חומר לניקוי
ריפודים ,חומר
להסרת כתמים,
חומר להסרת
מסטיקים ,חומר
לחיטוי וניקוי
כללי

הערות

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  1לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

3

פנים קרון
פנים קרון

4

אביזרים/רכיבים

חיפוי פס תעלת
נירוסטה לאורך
הקרון

פעולה נדרשת
הקאה או נוזל שנשפך.

ניקיון באמצעות
תרסיס לנירוסטה עד
להסרת כל הכתמים
והברקה

רצפת שטיח בקרון ,שאיבת ביניים של
רצפת השטיח בקרון -
כולל שטיח
במבואת כניסה  ICשאיבה של המעבר
בקרון ומתחת לשולחן
 +סימנס
של אבק ,לכלוך גס
ופרורי אוכל.
הסרת מסטיקים,
כתמים בולטים

כלי עבודה

חומרים

תוצאה נדרשת

מבריק כל הזמן

כלי לתרסיס נירוסטה,
מטלית

חומר ניקוי
והברקה של
משטחי נירוסטה

נקי מאבק ,בוץ,
לכלוך גס ופירורי
אוכל

שואב אבק מרוקן
מלכלוך של ניקיון
קודם ,מטלית
מיקרופייבר ,מגב

חומר לניקוי
שטיחים והסרת
כתמים
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הערות

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  1לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים

פעולה נדרשת
כדוגמת שמן ,הקאה
או נוזל שנשפך

תוצאה נדרשת

5

פנים קרון

רצפת קרון PVC

טיטוא וניגוב עם
מטלית לחה ,הסרת
כתמים.

רצפה נקייה
מכתמים ,אבק ,בוץ
ופסולת לסוגיה
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כלי עבודה

מגב ,מטלית
מיקרופייבר לרצפה,
דלי מים נקיים ,דלי
עם מי סבון.

חומרים

הערות

מים נקיים ,נוזל
לניקוי כללי
ושטיפת רצפות,
מטאטא ויעה

אין לשפוך
מים מדלי
או
להשתמש
בצינור

.5.6

מפרט טיפול
"פנימי דרג  2לקרון /
קרונוע"
(עמוד )1
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מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  2לקרון  /קרונוע"
פעולה נדרשת
סעיף אזור נדרש אביזרים/רכיבים
ניקוי והברקת
חלון ומסגרת
החלון ומסגרתו
1
בחלקו הפנימי

2

3

פנים קרון

דלתות מעבר בין
הקרונות (כולל
חלונות )

ניקיון באמצעות
תרסיס לניקוי
חלונות עד להסרת
כל הכתמים
והברקה
ניקיון באמצעות
תרסיס לניקוי
חלונות עד להסרת
כל הכתמים
והברקה בחלק
פנימי.
ניקיון באמצעות
תרסיס לנירוסטה
עד להסרת כל
הכתמים והברקה

מדפים עליונים

ניגוב באמצעות
מטלית לחה
הסרת כתמים
בולטים כדוגמת פיח
שומן ,וכו.

דלתות יציאה
(כולל חלונות
ולחצן)

מעמד למזוודות
4

5

תוצאה נדרשת
חלונות ומשקופי חלון
יהיו נקיים ומבריקים
מלכלוך וכתמי שומן
וידיים.

כלי עבודה
מטלית
מיקרופייבר,
נייר לניקוי

חומרים
חומר לניקוי
חלונות

נקיות מאבק ,לכלוך
וכתמי שומן וידיים.

מטלית
מיקרופייבר
ונייר לניקוי

חומר לניקוי
חלונות

נקיות מאבק ,לכלוך
וכתמי שומן וידיים.

מטלית
מיקרופייבר
ונייר לניקוי

מעמד למזוודות נקי ללא תרסיס
נירוסטה,
כתמים ,אבק ,כתמי
מטלית יבשה
שומן וידיים.
מדפים עליונים נקיים
מאבק ולכלוך כתמי פיח
ושומן.
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מטלית
מיקרופייבר
,דלי

הערות

שני צדי הדלת
למעט הקרון
המחובר לצד
הקטר

חומר לניקוי
חלונות

חומר
לנירוסטה

מים נקיים,
חומר לניקוי
כללי וחומר
לניקוי
חלונות

סימנס מדפים
למזוודות עשוי
זכוכיתIC3 ,
ציפוי
פורמייקה,

.5.7

מפרט טיפול
"פנימי דרג  3לקרון /
קרונוע"
) 13עמודים)
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מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
וילון הצללה קדמי
 +צדדי

פעולה נדרשת
הברשה וניגוב
הוילונות משני צדיהם

תוצאה נדרשת
וילון נקי מאבק

כלי עבודה
מברשת לווילונות
(מברשת נוצה),
מטלית יבשה

2

מראות צד חלק
פנימי

3

חלון קדמי +
חלונות צד

ניקיון המראה מתוך
תא הניהוג-ניגוב
במטלית לחה ולאחר
מכן מטלית יבשה או
נייר
ניגוב במטלית לחה

זכוכית מראות צד
פנימית נקייה
ומבריקה מאבק,
לכלוך וכתמים

מטלית מיקרופייבר
נייר לניקוי

נוזל לניקוי חלונות

נקיים מאבק,
לכלוך ,כתמים

מטלית מיקרופייבר,
נייר לניקוי

נוזל לניקוי חלונות

1

תא ניהוג
קרון כוח
פנימי

חומרים

קירות ,משקופים
ומסגרת דלתות

ניגוב מטלית לחה
ולאחר מכן יבשה /או
נייר ניגוב

קירות ומשקופים
נקיים מאבק,
לכלוך ,כתמים

5

פח אשפה +
מאפרה

החלפת שקית אשפה,
שטיפת הפח ,ניגוב
במטלית

6

דלתות וידיות
(כולל דלת מעבר)

ניגוב והסרת כתמים

פח אשפה מרוקן
מפסולת ולכלוך ,
שקית חדשה ונקייה
(במקרה של פגם יש
לדווח לממונה)
דלתות וידיות נקיות מטלית יבשה ,מטלית חומר ניקוי
והברקה ,חומר
לחה
ומבריקות.
לנירוסטה

4
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מטלית מיקרופייבר,
נייר לניקוי

נוזל לניקוי
חלונות ,חומר
להסרת כתמים
ופיח

מטלית מיקרופייבר,
דלי

מים ,חומר לניקוי
כללי ,שקיות
אשפה,

הערות

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

7

אביזרים/רכיבים
חומרי ריח

פעולה נדרשת
התזת תרסיס

תוצאה נדרשת
ריח נעים באוויר
בחלל תא הנהג

כלי עבודה

חומרים
מטהר אוויר

תקרה  +גרילי
מיזוג אוויר  +גופי
תאורה

ניגוב במטלית לחה

נקיים ומבריקים
מאבק ,לכלוך
וכתמים

מטלית מיקרופייבר ,
דלי

מים נקיים ,חומר
לניקוי כללי

מתקן ספר נהג

ניגוב במטלית לחה

מתקן ספר נהג יהיה מטלית מיקרופייבר,
דלי
נקי מאבק ,לכלוך
וכתמים

מים נקיים ,חומר
לניקוי כללי

10

מטפי כיבוי אש

ניגוב במטלית לחה

מטף כיבוי אש יהיה
נקי מאבק ,לכלוך
וכתמים.

מטלית מיקרופייבר,
דלי

מים נקיים ,חומר
לניקוי כללי

11

ארון אחסון
לשימוש הנהג

ניגוב במטלית לחה

נקי מאבק ,לכלוך
וכתמים בתוך
הארון ומעליו.

מטלית מיקרופייבר,
דלי ,מפתח מרובע

מים נקיים ,חומר
לניקוי כללי

8

9

תא ניהוג
קרון כוח
פנימי
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הערות

במקרה של
פגם  /חוסר
יש לדווח
לממונה

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

12

13

14

15

אביזרים/רכיבים
כסא נהג  +כסא
אורח

פעולה נדרשת
חביטה להוצאת אבק
 +שאיבת אבק,
הברשה וניגוב יסודי
של המושב ,כולל
הוצאת מסטיקים
וכתמים קשים.
ניגוב במטלית לחה

שולחן נהג
ואביזרים

שאיבת אבק וניגוב
שולחן נהג ומכוונים

שולחן ומכוונים
נקיים מכתמים
ואבק

רצפת PVC

טיטוא יסודי,
קרצוף עם חומר
לניקוי  ,PVCהמתנה,
ניגוב הרצפה וייבוש.
הסרת מסטיקים
וכתמים.

רצפה נקייה ושטופה מטאטא ,מטלית,
מגב ,דלי ,מברשת /
מלכלוך ,בוץ,
מטאטא קשה ,סקוץ.
מסטיקים ,כתמים
ופסולת לסוגיה.

נישת דוושת
ברקסים
תא ניהוג
קרון כוח
פנימי

תוצאה נדרשת
כסא נהג  +כסא
אורח יהיו נקיים
מאבק ,לכלוך
וכתמים.

כלי עבודה
מברשת ומטלית
לחה ,שואב אבק

חומרים
חומר ניקוי
ריפודים ,חומר
להסרת כתמים

נישת דוושת
ברקסים תהיה
נקייה מאבק ,לכלוך
וכתמים.

מטלית מיקרופייבר,
דלי

מים נקיים ,חומר
לניקוי כללי

מטלית מיקרופייבר,
שואב אבק

חומר לחיטוי
ניקוי כללי

111

מים נקיים ,נוזל
לניקוי ושטיפת
רצפות ,PVC
חומר להסרת
מסטיקים,
כתמים.

הערות

אין להתיז
נוזל/חומר
ניקיון
ישירות על
שולחן נהג
אין לשפוך
מים מדלי או
להשתמש
בצינור

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים

פעולה נדרשת
טיטוא יסודי
קרצוף עם חומר,
ניקוי מכסה פתח
ריקון ,ניגוב וייבוש ,
הסרת מסטיקים
הברשת האסלה
בחלקה הפנימי
והחיצוני עם חומר
חיטוי ,ניקוי מושב
אסלה וניגובו בחלקו
הפנימי והחיצוני.
ניגוב לחצן הורדת
המים .הסרת חלודה
במידת הצורך.
שטיפה בסבון  ,מים
ומסיר אבנית לפי
הצורך .הסרת חלודה
במידת הצורך

הסרה וניקוי
מדבקות

הסרה של מדבקות,
שאריות דבק וניקוי
עם חומר ממיס דבק

16

רצפה + PVC
פנלים

17

אסלה  +מושב
אסלה +לחצן
הורדת מים

18

19

שירותים
בקרון רגיל
 /נכים
כיור וברזים

כלי עבודה
תוצאה נדרשת
מטאטא ,מטלית,
רצפה נקייה
מכתמים ,אבק ,בוץ ,מגב ,דלי ,מברשת /
מטאטא קשה ,סקוץ
מסטיקים ופסולת
מטאטא.
לסוגיה
אסלה ,מושב ולחצן מטלית מיקרופייבר
הורדת מים שטופים (נדרש להפריד
מטליות לאסלה/
מבריקים
מושב וללחצן) ,דלי ,
ומחוטאים מכל
לכלוך והפרשות גוף ,מברשת אסלה
ללא כתמי חלודה .

הכיור והברזים
נקיים ללא כתמים
ללא כתמי חלודה,
שאריות לכלוך
ופסולת .פתח הכיור
נקי ופתוח ללא
סתימות או פסולת
מבצבצת ואבנית.
הסרת מדבקות
זרות (שאינן
רכבתיות) ,ללא
שאריות דבק

112

חומרים
מים נקיים ,נוזל
לניקוי ושטיפת
רצפות ,PVC
חומר להסרת
מסטיקים.
מים נקיים ,חומר
ניקוי חיטוי,
הלבנה וניקוי
לאסלות ,חומר
ניקוי נירוסטה
וחומר לניקוי
חלודה .

הערות

במקרה של
תקלה
בשירותים
יש לדווח
לממונה

במקרה של
תקלה בכיור
יש לדווח
לממונה

מטלית מיקרופייבר,
דלי

נוזל רב שימושי,
מסיר אבנית,
חומר לניקוי
חלודה

מטלית יבשה

חומר להסרת דבק במקרה של
ומדבקות
מציאת
שאריות דבק
בלבד נדרש
להסירן.

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
מראה  +גוף
תאורה

פעולה נדרשת
ניגוב וייבוש

21

קירות ותקרות
פנימיים

22

מתקן לנייר
טואלט

קירות ותקרות
ניקוי במים וסבון,
נקיים מכתמים,
הסרת כתמים,
מדבקות ,אבק,
מדבקות וונדליזם
כיתוב וונדליזם.
מתקן נייר הטואלט
מילוי נייר ,ניגוב
המתקן הסרת כתמים יהיה נקי ומבריק
מכתמים ,לכלוך
ולכלוך
ואבק .מתקן יהיה
מלא בנייר טואלט
לשימוש.
נקי מלכלוך ,כתמים
ניגוב וייבוש
ואבק.

20

שירותים
בקרון רגיל
 /נכים
23

מייבש ידיים
חשמלי

24

מתקן נייר ייבוש
ידיים

ניגוב וייבוש ,מילוי
נייר ע"י פתיחת דלת
השירות

תוצאה נדרשת
מראה נקיה  +גופי
תאורה מבריקים
ללא כתמי ידיים,
אבק ,לכלוך.

מתקן נייר לניגוב
ידיים יהיה נקי
מלכלוך ,כתמים
ואבק ,מלא בנייר.
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כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר

חומרים
נוזל לניקוי חלונות
רב תכליתי ,נייר
ניגוב

מטלית מיקרופייבר

חומר לניקוי כללי,
חומר להסרת
גרפיטי (כיתוב על
קירות)
נייר טואלט ,חומר במקרה של
לניקוי כללי ,חומר תקלה
לנירוסטה
במתקן יש
לדווח
לממונה

מטלית מיקרופייבר ,
דלי  ,מפתח מרובע/
מתאים

מטלית מיקרופייבר

חומר לניקוי כללי,

מטלית מיקרופייבר,
דלי ,מפתח מרובע /
מתאים

נייר ניגוב ידיים,
חומר לניקוי כללי

הערות

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
אביזרים/רכיבים
פתח אוורור

פעולה נדרשת
ניגוב במטלית לחה

תוצאה נדרשת
פתחי האוורור יהיו
נקים מלכלוך,
כתמים ואבק

סעיף

26

חלל השירותים

התזת ריח נעים

ריח נעים בשירותים

27

חלל השירותים

ניקוי ובדיקת תקינות
מיכל התזת הריח

ריח נעים בתא
השירותים.

25

28

29

אזור נדרש

שירותים
רגיל
בקרון
פטיש שבירה
 /נכים

חלון  +מסגרת
חלון

ניגוב במטלית לחה

ניקוי החלונות
ומשקופים עד
לשקיפות מלאה,
הברקה וניגוב בנייר.
הסרת כתמים,
מדבקות וונדליזם

מתקן פטיש שבירה
יהיה נקי ומבריק
מכתמים ,לכלוך
ואבק.
חלון  +משקוף
מבריקים ,נקיים
מאבק ,לכלוך,
כתמים ,כיתוב
וגרפיטי.
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כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר,
מברשת מתאימה

חומרים
חומר לניקוי כללי

מטהר אוויר
מפתח מרובע

מטלית מיקרופייבר

מטלית מיקרופייבר

מטהר אוויר ,
סוללות לפי
הצורך ,חומר
לניקוי כללי
חומר לניקוי כללי

חומר ניקוי
חלונות  ,נייר
לניגוב ,חומר
להסרת גרפיטי.
חומר להסרת
מדבקות

הערות

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף
30

31

32

33

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
פח אשפה

פעולה נדרשת
שטיפה הפח ,ניגוב
אזור הפח ,שקית
אשפה חדשה

מתקן לסבון

שירותים
בקרון רגיל דלת ,מסילות,
משקופים (משני
 /נכים
צדי הדלת)
ולחצנים
דלפק אסלה
בשירותי נכים +
ידיות נירוסטה+
גריל תחתון

כלי עבודה
תוצאה נדרשת
פח האשפה וסביבתו מטלית מיקרופייבר
נקיים מלכלוך
ושאריות אשפה.
שקית אשפה חדשה

חומרים
שקיות אשפה,
חומר לניקוי כללי

הערות
שטיפת הפח
תבוצע מחוץ
לקרון

ניקוי המתקן עם
מטלית לחה ,חומר
לניקוי וחיטוי ,מילוי
סבון ידיים במתקן

מתקני הסבון
מלאים ונקיים,
המתקן יהיה תקין
ולא שבור.

מטלית מיקרופייבר,
דלי

סבון נוזלי לידיים ,דיווח על
חומר לניקוי
מתקן שבור
או לא תקין

ניגוב דלת  ,משקופים
ולחצנים במטלית
לחה .ניקוי המסילות
יתבצע
מברשת/מטאטא
ומטלית יבשה
ניקוי וחיטוי הדלפק
והגריל במטלית לחה
וניגובו ,ניקוי ידיות
עם חומר לנירוסטה

דלת  +מסילות +
משקופים +לחצנים
נקיים ומבריקים
ללא כתמים ,אבק
או ונדליזם

מטלית יבשה,
מטלית מיקרופייבר
לחה ,דלי ,
מברשת/מטאטא

נוזל לניקוי כללי,
נייר לניגוב

דלפק אסלה נקי,
שטוף ומחוטא מכל
לכלוך והפרשות גוף
כולל גריל אוורור
תחתון וידיות
נירוסטה

מטלית מיקרופייבר ,
דלי

מים נקיים ,חומר
לניקוי וחיטוי,
חומר נירוסטה
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מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

34

מבואת
כניסה

אביזרים/רכיבים
רצפה ומדרגות
 PVCכולל חזית
מדרגה אנכית,
מגני פינה
מאלומיניום ,פסי
החלקה ,מעקות
וחיפוי קורת בסיס
המעקה DD

פעולה נדרשת
קרצוף ידני ,המתנה,
ניגוב וייבוש הרצפה
והמדרגות באופן ידני
או באמצעות מכונה
ייעודית ,הסרת
מסטיקים וכתמים
קשים

תוצאה נדרשת
הרצפה ,מדרגות
כניסה ועליה ומגני
הפינה בקרון יהיו
שטופים ונקיים
מלכלוך ,כתמים,
אבק ,בוץ,
מסטיקים .פסי
החלקה נקיים
ומבריקים.

רצפת  PVCכולל
מגני פינה
מאלומיניום ,פסי
החלקה ,במבואת
כניסה לקרון ()PP

טיטוא,
קרצוף עם חומר
לניקוי  ,PVCהמתנה,
ניגוב הרצפה וייבוש.
הסרת מסטיקים
וכתמים ,ניקוי
והברקת מגני פינה
כולל חיפויים.

הרצפה ,ומגני הפינה מטאטא  /מברשת
בקרון יהיו שטופים קשה ,סקוץ ,מכונה
ייעודית ,מטלית
ונקיים מלכלוך,
מיקרופייבר
כתמים ,אבק ,בוץ,
שואב יניקה עוצמתי,
מסטיקים .פסי
כלי עבודה להסרת
החלקה נקיים
מסטיקים ,מגב ,דלי.
ומבריקים.

רצפת מבואת
כניסה כולל מגני
פינה מאלומיניום
( + IC3סימנס)

נקי מאבק ,בוץ,
שאיבה יסודית של
לכלוך גס ופירורי
מבואת הכניסה,
לכלוך גס ופרורי אוכל אוכל ומסטיקים
כולל הוצאת
מסטיקים וכתמים
קשים ,ריסוס חומר
וקרצוף ,שאיבה ע"י
שואב שטיפה יניקה.
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חומרים
כלי עבודה
מים נקיים ,נוזל
מטאטא/מברשת
קשה ,מכונה ייעודית ,לחיטוי וניקוי
כללי ,נוזל
סקוץ ,מטלית
לשטיפת רצפות
מיקרופייבר ,שואב
יניקה עוצמתי ,כלי
 ,PVCסמרטוטים
עבודה להסרת
מסטיקים ,מגב ,דלי.

שואב אבק מרוקן
מלכלוך של ניקיון
קודם,
מטלית מיקרופייבר,
שואב אבק שטיפה
יניקה ,כלים להסרת
מסטיקים ,מפוח
ייבוש במידת הצורך.

מים נקיים ,נוזל
לחיטוי וניקוי
כללי ,נוזל
לשטיפת רצפות
 ,PVCסמרטוטים

חומר לניקוי
שטיחים ,חומר
להסרת כתמים
ומסטיקים

הערות
קרונות DD
אין
להשתמש
במים
זורמים.

PP
קרונות

+ IC
סימנס

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

35

36

פנים קרון

37

תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
אביזרים/רכיבים
ניקוי חלונות
חלונות  +משקוף ניקוי החלונות
ומשקופי חלון יהיו
ומשקופי החלון
נקיים ומבריקים
והברקה באמצעות
תרסיס לניקוי חלונות מאבק ,לכלוך
וניגוב עם נייר/מטלית וכתמים.
יבשה
הסרת מדבקות
וונדליזם
נקי מאבק ,בוץ,
רצפת שטיח בקרון שאיבה יסודית של
המעבר בקרון ,מתחת לכלוך גס פירורי
אוכל כתמים קשים,
לשולחן ומתחת
ומסטיקים.
למושבים של אבק,
לכלוך גס ופרורי אוכל
כולל ,הסרת כתמים
בולטים ,הוצאת
מסטיקים וכתמים
קשים ,ניקוי חריצים.
רצפה נקייה ושטופה
טיטוא יסודי
רצפת PVC
מלכלוך ,בוץ,
קרצוף עם חומר
מסטיקים ,כתמים
לניקוי PVC
המתנה  ,ניגוב הרצפה ופסולת לסוגיה.
הסרת
וייבוש.
מסטיקים וכתמים.
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הערות

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר,

חומרים
נוזל לניקוי
חלונות ,נייר
לניקוי ,חומר
לניקוי גרפיטי,
חומר להסרת
מדבקות

שואב אבק חובט
מרוקן מלכלוך של
ניקיון קודם +
אביזרים ,מטלית
מיקרופייבר ,מברשת
לשטיחים לפינות
וחריצים

חומר לניקוי
שטיחים ,חומר
להסרת כתמים
ומסטיקים

נדרש
להשתמש
בציוד
אלחוטי ככל
שניתן

מטלית ,מגב ,דלי
מברשת/מטאטא
קשה ,סקוץ ,שואב
קרצוף יניקה.

נוזל לניקוי
ושטיפת רצפות
 ,PVCחומר
להסרת מסטיקים
וכתמים.

אין לשפוך
מים מדלי או
להשתמש
בצינור מים
זורמים.

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

38

אביזרים/רכיבים
שולחנות  +מעמד
לקפה

מדפים עליונים

39
פנים קרון

40

מדפים למזוודות

41

נקודות חשמל

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר,
כלים להסרת
מסטיקים ,דלי

תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
שולחנות הנוסעים
ניגוב חלק עליון,
וסביבתם יהיו
תחתון וצד השולחן,
נקיים מכתמים,
הסרת מסטיקים
וכתמים ,ניקוי מעמד אבק ,ונדליזם
ופסולת לסוגיה,
לקפה כולל שוליו,
באמצעות חומר ניקוי .מסטיקים ושאריות
מזון.
ניגוב רגלי השולחן
ושטח קיר מאחורי
שקית אשפה
באמצעות חומר
לנירוסטה
מטלית מיקרופייבר
ניקוי המדפים בצורה מדפים עליונים
מבריקים כולל
יסודית (למעלה
מוטות מדף נקיים
ולמטה) כולל משטח
ללא כתמים ,אבק,
המדף ,דפנות
פסולת לסוגיה.
ופרופילים (אורך
ורוחב)
מטלית מיקרופייבר
נקי ללא כתמים,
ניגוב והברקה
אבק ,כתמי שומן
באמצעות תרסיס
לנירוסטה עד להסרת וידיים ,או כל לכלוך
אחר.
כל הכתמים.
ניקוי באמצעות
מטלית מעט לחה
(שאינה מטפטפת
לאחר סחיטה שלא
תהווה סיכון).

נקודות חשמל ללא
כתמים ואבק.
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מטלית מיקרופייבר

חומרים
חומרי לחיטוי
וניקוי משטחים,
פורמייקה,
מסטיקים,
נירוסטה

נוזל לחיטוי
וניקוי כללי ,חומר
לנירוסטה ,נייר
לניגוב

הערות
יש לדווח על
שולחן לא
תקין כולל
ציפוי שולחן
סדוק או
מקולף

במערך
סימנס
מדפים
עשויים
זכוכית

חומר לנירוסטה

חומר לניקוי כללי

אזהרה!!
חל איסור
להשתמש עם
מטלית לחה
מידי או מים.

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

42

43

אביזרים/רכיבים
מתלה מעילים /
תיקים

פעולה נדרשת
ניקוי באמצעות
מטלית לחה

תוצאה נדרשת
מתלה מעילים /
תיקים ללא כתמים,
אבק ולכלוך.

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר,
דלי

חומרים
מים נקיים ,חומר
לניקוי כללי

מושבים +משענות
גב  +ידיות
המושבים

כסאות
חביטה ושאיבה
יסודית של המושבים (מושב+משענות)
וידיות המושב ללא
ומשענות הגב כולל
כתמים ,אבק
צדי המשענת ,ניקוי
ופסולת לסוגיה,
אבק ,לכלוך גס
מסטיק לעיסה
ופרורי אוכל כולל
עיתונים ושאריות
הוצאת מסטיקים
מזון .ללא פסולת
וכתמים קשים בין
המושבים ובין המושב מתחת לכיסא.
לדופן קיר הקרון.
ניגוב ידיות המושב,
ניגוב רגלי המושבים.
נקי ללא אבק,
ניגוב במטלית לחה,
כתמים לכלוך,
הסרת כתמים,
סימני פיח ,מדבקות
מדבקות זרות (כולל
זרות וונדליזם
שאריות דבק)
וונדליזם

מברשת קשיחה
לניקוי מושבים,
שואב אבק עוצמתי,
מטלית מיקרופייבר
להסרת כתמים,
כלים להסרת
מסטיקים.

חומר ניקוי
להסרת כתמים
מריפודים ,חומר
להסרת
מסטיקים,
חומר לחיטוי
וניקוי כללי

פנים קרון

44

קירות ודפנות
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מטלית מיקרופייבר,
דלי.

מים נקיים ,חומר
לחיטוי ניקוי כללי
,חומר להסרת
מדבקות ,חומר
להסרת גרפיטי

הערות

יש לדווח על
מדבקות
שאינן
תקינות /
בלויות וכן
יש להסיר
שאריות דבק
באם נמצאות

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

45

46

אביזרים/רכיבים
מפת קווי נסיעה
ותחנות ,שילוטי
מידע ,כולל שילוט
דיגיטלי.

פעולה נדרשת
ניגוב באמצעות
מטלית לחה ומטלית
יבשה

תוצאה נדרשת
מפה ושילוט נקיים
ומבריקים ללא
כתמים.

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר

חומרים
חומר לניקוי כללי

לחצן מצוקה,
מנגנון פתיחת דלת
בחירום ,לחצני
אינטרקום

ניגוב באמצעות
מטלית לחה ומטלית
יבשה

ללא כתמים ,כתמי
שומן ואבק

מטלית מיקרופייבר

נוזל לניקוי
חלונות /כללי

פנים קרון
47

דלת מעבר כולל
לחצני הפעלה (שני
צדי הדלת)

ניגוב באמצעות
מטלית לחה ומטלית
יבשה

נקיות מאבק ,לכלוך דלי ,מטלית מיקרו
פייבר,
כתמי שומן וידיים

חומר לחיטוי
וניקוי כללי ,חומר
לניקוי חלונות

48

דלתות יציאה
מהקרון /כולל
לחצני הפעלה

ניגוב באמצעות
מטלית לחה ומטלית
יבשה

נקיות מאבק ,לכלוך דלי ,מטלית מיקרו
פייבר,
כתמי שומן וידיים

חומר לחיטוי
וניקוי כללי ,חומר
לניקוי חלונות

120

הערות
עבודה
עדינה
למניעת
פגיעה
בשילוט
עבודה
עדינה
למניעת
שבירת
אביזרים
בדגש על
חלוניות
חירום .דיווח
על רכיבים
לא תקינים

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
אביזרים/רכיבים
פס נירוסטה
לאורך הקרון
(מתחת למושבים)

50

וילונות גלילה

פעולה נדרשת
ניקיון באמצעות
תרסיס לנירוסטה עד
להסרת מסטיקים ,
כתמים והברקה.
הברשת הוילונות
משני צדיהם

סעיף

אזור נדרש

49

תוצאה נדרשת
נקי ממסטיקים
וכתמים ומבריק כל
הזמן

כלי עבודה
כלי לתרסיס
נירוסטה ,מטלית

הורדת הווילון,
ניקוי מאבק
והחזרתו כלפי מעלה

מברשת לווילונות
(מברשת נוצה)

חומרים
חומר ניקוי
והברקה של
משטחי נירוסטה

51

חלל פנים הקרון

התזת ריח נעים

ריח נעים בקרון

מטהר אוויר

52

דלפק  +כספת

ניגוב באמצעות
מטלית לחה ומטלית
יבשה להסרת אבק ,
כתמים ולכלוך

נקיות מאבק ,לכלוך דלי ,מטלית מיקרו
פייבר,
כתמי שומן וידיים

חומר לניקוי כללי

מעברים בין
הקרונות

ריצפה ,קירות (כולל מטאטא קשה,
טיטוא של המעבר,
שטיפה וקרצוף רצפה ,חיבור גומי) ותקרת מטלית מיקרופייבר
לחה ,דלי
מעבר נקיים ,ללא
ניגוב קירות (כולל
כתמים ולכלוך
חיבור גומי) ,ניגוב
תקרת המעבר
במטלית לחה להסרת
פיח וכתמים ,ניגוב
צינור גמיש מאבק
ולכלוך.

53

פנים קרון

121

חומר לניקוי כללי,
חומר לרצפה

הערות

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
תקרה ,גרילים
ופתחי מיזוג

פעולה נדרשת
ניקוי פיח כתמים
ואבק ,ניגוב במטלית
לחה בלבד.

כללי

משימות נוספות -
כללי בקרון /
שירותים  /תא
ניהוג

ניקוי כל סוג של
לכלוך מיוחד,
וונדיליזם ,הסרת
מדבקות " ,מיקרי"/
לפי דרישה וכד'

54

55

תוצאה נדרשת
נקיים מאבק פיח
וכתמים ,אין
להשתמש עם מים
זורמים.
רכיב הקרון יהיה
נקי מכל כתם,
לכלוך ,קשקוש,
מדבקות וכד'

122

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר

חומרים
חומר להסרת פיח,
חומר לניקוי כללי

הערות

.5.8

מפרט טיפול
"פנימי דרג  4לקרון /
קרונוע"
( 5עמודים)

123

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  4לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

1

2

שירותים
קרון רגיל /
נכים
3

תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
אביזרים/רכיבים
מחודשים ,נקיים
קירות ,תקרה ,אביזרי הברקה יסודית,
ומבריקים מלכלוך
נירוסטה ,כיור וברזים הסרת חלודה
ואבק כולל אביזרים
וחידוש נירוסטה
ופח אשפה
מחודשים וללא
חלודה
אסלה ומושב
אסלה +מושב אסלה הברשת והברקת
מחודשים ,שטופים
האסלה ומושב
ומבריקים ללא כתמי
האסלה בחלק
חלודה כולל לחצן
פנימי והחיצוני.
הורדת המים ,נקי
חידוש נירוסטה
ומחוטא מכל לכלוך
והסרת חלודה.
והפרשות גוף ונקי
מחלודה
הסרת מסטיקים רצפה מחודשת,
רצפת PVC
נקייה שטופה
וכתמים.
ניקוי וחיטוי יסודי ומבריקה מלכלוך,
באמצעות קרצוף ללא מסטיקים,
כתמים קשים
ו/או מכונה
ופסולת לסוגיה.
ייעודית ,ניגוב
הרצפה ,ייבוש.

124

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר,
סקוץ' ,דלי ,מברשת
קשיחה
מטלית מיקרופייבר,
דלי  ,סקוץ' ,מברשת
אסלה,

חומרים
חומר לניקוי
כללי ,חומר
לחידוש
נירוסטה ,חומר
להסרת חלודה
מים נקיים,
חומר ניקוי
וחיטוי ,חומר
ניקוי נירוסטה
וחומר להסרת
חלודה.

נוזל לשטיפת
כלי עבודה להוצאת
מסטיקים ,מגב ,דלי  ,רצפות  +ווקס
מברשת  /מטאטא
לרצפות ,PVC
קרצוף
קשה ,מכשיר
חומר להסרת
סקוץ,
יניקה,
מסטיקים.
מטליות מיקרופייבר.

הערות

דגש על חידוש
נראות אסלה,
רצפה
ואביזרים

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  4לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
רצפת  ( PVCכולל
חריץ מפגש רצפה –
דופן קיר וסף
אלומניום)

4

מבואה

5

פנים קרון

רצפת שטיח בקרון
(כולל חריץ מפגש
רצפה –דופן קיר )

מושבים וריפודים
(כולל החריצים בין
המושבים ובין המושב
לדופן הקיר) +ידיות
ורגלי המושבים

חומרים
כלי עבודה
תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
נוזל לשטיפת
הסרת מסטיקים רצפה מחודשת נקייה כלי עבודה להוצאת
מסטיקים ,מגב ,דלי  ,רצפות  +ווקס
שטופה ומבריקה
וכתמים.
מטאטא
/
מברשת
ללא
מלכלוך,
יסודי
וחיטוי
ניקוי
לרצפות ,PVC
מטליות
סקוץ,
קשה,
כתמים
מסטיקים,
קרצוף
באמצעות
חומר להסרת
קשים ופסולת
ו /או מכונה
מיקרופייבר ,מכשיר מסטיקים.
קרצוף יניקה.
לסוגיה.
ייעודית ,ניגוב
הרצפה ,ייבוש.
שואב חובט עוצמתי חומר ייעודי
שאיבה יסודית של שטיח מחודש ונקי
לניקוי והסרת
מאבק ,בוץ ,לכלוך גס שכולל הזרקה
השטיח.
כתמים
ויניקה מרוקן
פירורי אוכל,
ריסוס חומר
לשטיחים (לא
מלכלוך של ניקיון
מסטיקים וכתמים
ניקוי,
חומצי וללא
קודם  ,קיטורית,
קשים ,יבש ורענן
קרצוף עם
אמוניה).
מכונת קרצוף,
ללא ריח לוואי.
מטאטא מברשת
מטלית מיקרופייבר ,חומר להסרת
ו /או מכשיר
מסטיקים.
כלים להסרת
הזרקה יניקה,
מסטיקים ,מפוחי
הוצאת מסטיקים
ייבוש ,ציוד ייעודי
וכתמים קשים,
נוסף על פי הצורך
ייבוש השטיח
הריפודים והמושבים שואב הזרקה יניקה חומר ייעודי
חביטה ושאיבה
לניקוי והסרת
מחודשים ,מוברשים עוצמתי מרוקן
יסודית ,ריסוס
כתמים
מלכלוך של ניקיון
ללא שאריות חול
חומר מוקצף,
לריפודים,
ואבק ,יבשים ורעננים קודם ,מטלית
קרצוף ידני עם
חומר להסרת
מברשת ריפודים ,ללא ריח לוואי ,ללא מיקרופייבר,
מפוחי ייבוש גדולים ,מסטיקים,
כתמים ומסטיקים.
שאיבה יסודית
חומר לניקיון
מרסס קצף,
ידיות ורגלי
(ע"י מכשיר
כללי
מברשת ריפודים
המושבים נקיים
שטיפה יניקה),
קשיחה ,כלים
ומבריקים
הוצאת כתמים

125

הערות
אין לשפוך
מים מדלי או
להשתמש
בצינור

כלל החומרים
בשימוש לא
יפגעו בחומרי
מעכבי
הבעירה אשר
בשטיח

כלל החומרים
בשימוש לא
יפגעו בחומרי
מעכבי
הבעירה אשר
בריפוד
המושבים

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  4לקרון  /קרונוע"
סעיף

6

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים

רצפת שטיח בקרון
(כולל חריץ מפגש
רצפה –דופן קיר )

פעולה נדרשת
קשים ומסטיקים,
יבוש הריפודים.
ניקוי כלל הידיות
ורגלי המושבים.

תוצאה נדרשת

כלי עבודה
להסרת מסטיקים
ציוד ייעודי נוסף על
פי הצורך

שואב חובט עוצמתי
שאיבה יסודית של שטיח מחודש ונקי
מאבק ,בוץ ,לכלוך גס שכולל הזרקה
השטיח.
ויניקה מרוקן
פירורי אוכל,
ריסוס חומר
מלכלוך של ניקיון
מסטיקים וכתמים
ניקוי,
קודם  ,קיטורית,
קשים ,יבש ורענן
קרצוף עם
מכונת קרצוף,
ללא ריח לוואי.
מטאטא מברשת
מטלית מיקרופייבר,
ו /או מכשיר
כלים להסרת
הזרקה יניקה,
מסטיקים ,מפוחי
הוצאת מסטיקים
ייבוש ,ציוד ייעודי
וכתמים קשים,
נוסף על פי הצורך
ייבוש השטיח
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חומרים

חומר ייעודי
לניקוי והסרת
כתמים
לשטיחים (לא
חומצי וללא
אמוניה).
חומר להסרת
מסטיקים.

הערות

כלל החומרים
בשימוש לא
יפגעו בחומרי
מעכבי
הבעירה אשר
בשטיח

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  4לקרון  /קרונוע"
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
רצפת  ( PVCכולל
חריץ מפגש רצפה –
דופן קיר וסף
אלומניום)

7

שולחנות  +מעמד
לקפה

חומרים
כלי עבודה
תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
נוזל לשטיפת
הסרת מסטיקים רצפה מחודשת נקייה כלי עבודה להוצאת
מסטיקים ,מגב ,דלי  ,רצפות  +ווקס
שטופה ומבריקה
וכתמים.
מטאטא
/
מברשת
ללא
מלכלוך,
יסודי
וחיטוי
ניקוי
לרצפות ,PVC
מטליות
סקוץ,
קשה,
כתמים
מסטיקים,
קרצוף
באמצעות
חומר להסרת
קשים ופסולת
ו /או מכונה
מיקרופייבר ,מכשיר מסטיקים.
קרצוף יניקה.
לסוגיה.
ייעודית ,ניגוב
הרצפה ,ייבוש.
ניגוב חלק עליון,
תחתון וצד
השולחן ,הסרת
מסטיקים
וכתמים ,ניקוי
מעמד לקפה כולל
שוליו ,באמצעות
חומר ניקוי .ניגוב
רגלי השולחן
ושטח קיר
מאחורי שקית
אשפה באמצעות
חומר לנירוסטה

שולחנות הנוסעים
וסביבתם יהיו נקיים
מכתמים ,אבק,
ונדליזם ופסולת
לסוגיה ,מסטיקים
ושאריות מזון.
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מטלית מיקרופייבר,
כלים להסרת
מסטיקים ,דלי

חומרי ניקוי
משטחים,
פורמייקה,
מסטיקים,
נירוסטה

הערות
אין לשפוך
מים מדלי או
להשתמש
בצינור

יש לדווח על
שולחן לא
תקין כולל
ציפוי שולחן
סדוק או
מקולף

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  4לקרון  /קרונוע"
אביזרים/רכיבים
מדפים עליונים

פעולה נדרשת
ניקוי המדפים
בצורה יסודית
(למעלה ולמטה)
כולל משטח
המדף ,דפנות
ופרופילים (אורך
ורוחב)

תוצאה נדרשת
מדפים עליונים
מבריקים כולל
מוטות מדף נקיים
ללא כתמים ,אבק,
פסולת לסוגיה.

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר

חומרים
נוזל לניקוי
כללי ,חומר
לנירוסטה ,נייר
לניגוב

הערות
במערך סימנס
מדפים עשויים
זכוכית

סעיף

9

קירות ודפנות

ניגוב במטלית
לחה ,הסרת
כתמים ,מדבקות
זרות וונדליזם

נקי ללא אבק,
כתמים לכלוך ,סימני
פיח ,מדבקות זרות
וונדליזם

מטלית מיקרופייבר,
דלי.

מים נקיים,
חומר לניקוי
כללי ,חומר
להסרת
מדבקות ,חומר
להסרת גרפיטי

יש לדווח על
מדבקות
שאינן תקינות
 /בלויות

10

תקרה ,גרילים ופתחי
מיזוג

ניקוי פיח כתמים
ואבק ,ניגוב
במטלית לחה
בלבד.

נקיים מאבק פיח
וכתמים ,אין
להשתמש עם מים
זורמים.

מטלית מיקרופייבר

חומר להסרת
פיח ,חומר
לניקוי כללי

8

אזור נדרש
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מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  4לקרון  /קרונוע"
סעיף
11

12

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
חלונות  +משקוף

דלתות יציאה
מהקרון/וע  +דלת
מעבר כולל לחצני
הפעלה

פעולה נדרשת
ניקוי החלונות
ומשקופי החלון
והברקה
באמצעות תרסיס
לניקוי חלונות
וניגוב עם
נייר/מטלית יבשה
הסרת מדבקות
וונדליזם
ניגוב באמצעות
מטלית לחה
ומטלית יבשה

תוצאה נדרשת
ניקוי חלונות
ומשקופי חלון יהיו
נקיים ומבריקים
מאבק ,לכלוך
וכתמים.

כלי עבודה
מטלית מיקרופייבר,

חומרים
נוזל לניקוי
חלונות ,נייר
לניקוי ,חומר
לניקוי גרפיטי,
חומר להסרת
מדבקות

נקיות מאבק ,לכלוך
כתמי שומן וידיים

דלי ,מטלית מיקרו
פייבר,

חומר לניקוי
כללי ,חומר
לניקוי חלונות
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הערות

דלת מעבר
כולל לחצני
הפעלה (שני
צדי הדלת)

.5.9

מפרט טיפול
"חיצוני דרג .2א
לקרון  /קרונוע"
(דלתות)
(  1עמוד)

130

מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג .2א לקרון  /קרונוע" (דלתות)
סעיף

אזור נדרש

1

אביזרים/רכיבים

פעולה נדרשת

תוצאה נדרשת

כלי עבודה

חומרים

הערות

דלתות  +חלון
דלת  +דלתות
תאי ניהוג  -צד
חיצוני

קרצוף עם סבון,
שטיפה עם לחץ מים,
ניגוב חלונות עם מגב
 /מטלית יבשה  /נייר

דלתות  +חלון דלת יהיו
נקיים ומבריקים.

מטאטא ,דלי,
סולם ,מכשיר
ליצירת לחץ מים
(אקדח /גרניק),
מוט טלסקופי,
מגב ,מטליות

מים נקיים,
חומר לניקוי
חיצוני ,חומר
לחלונות

דגש על בטיחות
בעבודה בגובה

קרון חוץ

2

קרצוף עם סבון
שלטי הוראות
(במידת הצורך עם
וכיוון נסיעה
מוט טלסקופי) לאחר
חיצוני (גם ב  ) ICמכן שטיפה עם לחץ
מים ולנגב עם מגב

מטלית
מיקרופייבר,
דלי ,סולם,
נקי ומבריק ללא כתמים מכשיר ליצירת
לחץ מים
(אקדח /גרניק),
מוט טלסקופי
ומגב
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חומר לניקוי
ושטיפה
חיצונית

בעידן החשמול
נדרש לעבוד
בהתאם להוראות
בטיחות ייעודיות
ועם ציוד מותאם

.5.10

מפרט טיפול
"חיצוני דרג .2ב לקרון  /קרונוע"
(חלונות)
( 1עמוד)
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מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג .2ב לקרון  /קרונוע" (חלונות)
אזור נדרש
סעיף
קרון חוץ
1

2

תא ניהוג קרון
כוח  /קרונוע

אביזרים/רכיבים
חלונות חוץ (כולל
מסגרת חלון)

חזית וחלונות צד
תא ניהוג

פעולה נדרשת
קרצוף עם
מטאטא/מוט
טלסקופי וסבון,
שטיפה של החלונות
עם לחץ מים ,ניגוב
עם מגב ,ייבוש
והברקה עם סמרטוט
 /נייר.
קרצוף עם
מטאטא/מוט
טלסקופי וסבון,
שטיפה של החלונות
עם לחץ מים ,ניגוב
עם מגב ,ייבוש
והברקה עם סמרטוט
 /נייר.

תוצאה נדרשת
חלונות נקיים
מבריקים ללא
כתמים וסימני
ניגוב

כלי עבודה
דלי ,מטלית
מיקרופייבר ,מכשיר
לחץ מים (אקדח/
גרניק) ,מוט
טלסקופי ,מטאטא,
סמרטוטים  /נייר

חומרים
מים נקיים,
חומר לניקוי
חלונות

חזית תא ניהוג
מבריקה ,נקייה
מיתושים ,לכלוך
כתמי שמן ופיח
וללא סימני ניגוב

דלי ,מטלית
מיקרופייבר ,מכשיר
לחץ מים (אקדח/
גרניק) ,מוט
טלסקופי ,מטאטא,
סמרטוטים  /נייר

מים נקיים,
חומר לניקוי
חלונות
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הערות

דגש על בטיחות
בעבודה בגובה
בעידן החשמול
נדרש לעבוד
בהתאם
להוראות
בטיחות
ייעודיות ועם
ציוד מותאם

.5.11

מפרט טיפול
"חיצוני דרג .3א לקרון  /קרונוע"
(שטיפה חיצונית)
( 4עמודים)
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מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג .3א לקרון  /קרונוע" (שטיפה חיצונית)
תשומת לב המציעים כי ייתכן וביצוע העבודות ייעשה בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם.
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
חזית קדמית

תא ניהוג
חיצוני קרון
כוח /
קרונוע

מראות

3

פנסים

פעולה נדרשת
קרצוף עם
מטאטא/מוט
טלסקופי וסבון,
שטיפה של החלונות
עם לחץ מים ,ניגוב
עם מגב ,ייבוש
והברקה עם
סמרטוט  /נייר
ניקוי והברקת
מראות עם מטלית
לחה ומטלית יבשה /
נייר
ניקוי וקרצוף
הפנסים במטלית
לחה

4

חלונות שילוט

חלונות מבריקים
ניקוי והברקת
חלונות השילוט עם שילוט ללא
מטלית לחה ומטלית כתמים וסימני
ניגוב
יבשה

1

2

תוצאה נדרשת
חזית תא ניהוג
מבריקה ,נקייה
מיתושים ,לכלוך
כתמי שמן ופיח
וללא סימני ניגוב

מראות מבריקות
ונקיות ללא
כתמים וסימני
ניגוב
פנסים נקיים
ומבריקים ללא
לכלוך וסימני פיח
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חומרים
מים נקיים ,חומר
לניקוי חלונות ,חומר
לשטיפת חיצונית,
סמרטוטים  /נייר

כלי עבודה
במה /במת
הרמה ,דלי,
מטלית
מיקרופייבר,
מכשיר לחץ מים
(גרניק) ,מוט
טלסקופי,
מטאטא
חומר לניקוי ושטיפה
מטליות
מיקרופייבר ,נייר חיצונית
לניגוב
מים נקיים ,חומר
מטליות
מיקרופייבר ,נייר לניקוי ושטיפה
חיצונית
לניגוב
מים נקיים ,חומר
מטליות
מיקרופייבר ,נייר לניקוי ושטיפה
חיצונית
לניגוב

הערות

מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג .3א לקרון  /קרונוע" (שטיפה חיצונית)
תשומת לב המציעים כי ייתכן וביצוע העבודות ייעשה בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם.
סעיף
5

6

7

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים
מעטפת צד הקרון
(כולל דלתות עליה
לתא ניהוג)

שלטי הוראות וכיוון
נסיעה בחזית
תא ניהוג
חיצוני קרון
ידיות  +מדרגות
כוח /
עלייה לתא ניהוג
קרונוע

פעולה נדרשת
התזת מים ,התזת
קצף  /קרצוף עם
חומר לשטיפה
חיצונית ,בעזרת
מברשת מטאטא /
מוט טלסקופי ,
לאחר מכן שטיפה
עם לחץ מים
והשלמות נישות
וחריצים באופן ידני
קרצוף עם סבון
לאחר מכן שטיפה
עם לחץ מים וניגוב
ניגוב והברקת ידיות
במטלית לחה עם
חומר מסיר פיח
וחומר לנירוסטה.
קרצוף ושטיפת
מדרגות

תוצאה נדרשת
משטח הקרון נקי
ללא כתמי פיח,
לכלוך ואבק

כלי עבודה
במה /במת
הרמה ,מטלית
מיקרופייבר,
מטאטא  /מוט
טלסקופי,
מכשיר לחץ מים,
דלי ,מגב

נקי ומבריק ללא
כתמים

מים נקיים ,חומר
מטלית
לניקוי ושטיפה
מיקרופייבר ,
מגב ,דלי ,מכשיר חיצונית
לחץ מים

ידיות  +מדרגות
עלייה לתא ניהוג
יהיו נקי מאבק,
לכלוך וכתמי שמן
ופיח

136

מטלית
מיקרופייבר,
מטאטא ,דלי.

חומרים
מים נקיים ,חומר
לניקוי ושטיפה
חיצונית ,חומר מסיר
פיח,

מים נקיים ,חומר
לניקוי ושטיפה
חיצונית ,חומר
לנירוסטה

הערות
דגש על
בטיחות
בעבודה
בגובה

מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג .3א לקרון  /קרונוע" (שטיפה חיצונית)
תשומת לב המציעים כי ייתכן וביצוע העבודות ייעשה בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם.
סעיף
8

אזור נדרש
קרון חוץ

9

אביזרים/רכיבים
חלונות חוץ (כולל
מסגרת חלון)

פעולה נדרשת
קרצוף עם
מטאטא/מוט
טלסקופי וסבון,
שטיפה של החלונות
עם לחץ מים ,ניגוב
עם מגב ,ייבוש
והברקה עם
סמרטוט  /נייר.

תוצאה נדרשת
חלונות נקיים
מבריקים ללא
כתמים /אבנית
וסימני ניגוב

מכלול שטחי מעטפת
צדי הקרון (ללא גג)

התזת מים ,התזת
קצף /קרצוף עם
שמפו לשטיפה
חיצונית ,בעזרת
מברשת מטאטא /
מוט טלסקופי ,
לאחר מכן שטיפה
עם לחץ מים
והשלמות נישות
וחריצים באופן ידני
קרצוף עם סבון
לאחר מכן שטיפה
עם לחץ מים וניגוב
כולל כפתורים
נישות וחריצים

משטח הקרון נקי מטלית
מיקרופייבר,
ללא כתמי פיח,
לכלוך ואבק כולל דלי ,סולם /במת
הרמה ,מכשיר
נישות וחריצים
לחץ מים ,מוט
טלסקופי,
מברשת מטאטא

קרון חוץ
10

דלתות נוסעים +
חלון דלת  -צד
חיצוני

דלתות  +חלון
דלת יהיו נקיים
ומבריקים.
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כלי עבודה
במה /במת
הרמה ,דלי,
מטלית
מיקרופייבר,
מכשיר לחץ מים,
מוט טלסקופי,
מטאטא

חומרים
מים נקיים ,חומר
לניקוי חלונות ,מסיר
אבנית ,סמרטוטים /
נייר

מים נקיים ,חומר
לניקוי ושטיפה
חיצונית,

דלי ,סולם /במה מים נקיים ,חומר
מכשיר לחץ מים ,לניקוי ושטיפה
חיצונית ,מסיר אבנית
מוט טלסקופי
ומגב

הערות
דגש על
בטיחות
בעבודה
בגובה

דגש על
בטיחות
בעבודה
בגובה

מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג .3א לקרון  /קרונוע" (שטיפה חיצונית)
תשומת לב המציעים כי ייתכן וביצוע העבודות ייעשה בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם.
סעיף

אזור נדרש

11

12

13

קרון חוץ

אביזרים/רכיבים
שלטי הוראות וכיוון
נסיעה חיצוני

פעולה נדרשת
קרצוף עם סבון
לאחר מכן שטיפה
עם לחץ מים וניגוב

תוצאה נדרשת
נקי ומבריק ללא
כתמים

חומרים
כלי עבודה
מים נקיים ,חומר
מטלית
לניקוי ושטיפה
מיקרופייבר,
דלי ,סולם /במה ,חיצונית
מכשיר לחץ מים,
מוט טלסקופי
ומגב

פנס מעל דלת כניסה
לקרון

קרצוף עם סבון
לאחר מכן שטיפה
עם לחץ מים וניגוב

נקי ומבריק ללא
כתמים

מים נקיים ,חומר
מטלית
לניקוי ושטיפה
מיקרופייבר,
דלי ,סולם /במה ,חיצונית
מכשיר לחץ מים,
מוט טלסקופי
ומגב
מים נקיים ,חומר
דלי עם מים
לניקוי ושטיפה
נקיים ,דלי,
מכשיר לחץ מים חיצונית

מדרגות כניסה לקרון קרצוף עם סבון
כולל מדרגה נשלפת ושטיפה עם לחץ
מים
בקרון סימנס

מדרגה עליה
לקרון תהיה
נקייה מלכלוך,
כתמים ,אבק ובוץ
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הערות

.5.12

מפרט טיפול
"חיצוני דרג .3ב לקרון  /קרונוע"
(שטיפת גג)
( 1עמוד)
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מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג .3ב לקרון  /קרונוע" (שטיפה גג)
תשומת לב המציעים כי ביצוע העבודות ייתכן ויתבצע בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם
תוצאה
אזור
הערות
חומרים
כלי עבודה
פעולה נדרשת
אביזרים/רכיבים
סעיף
נדרשת
נדרש
חומר לניקוי ושטיפה דגש על בטיחות
דלי ,במה  /במת
כל שטחי
התזת מים ,התזת
גג חיצוני גג חיצוני קרון
1
בעבודה בגובה.
חיצונית ,חומר
הרמה ,ציוד בטיחות
הגג יהיו
קצף /קרצוף עם
רגיל  /קרונוע
לעבודה בגובה מכשיר להסרת פיח ללא
נקיים
שמפו לשטיפה
ביצוע שטיפת גגות
פגיעה בצבע.
לחץ מים ,מברשת
מלכלוך
חיצונית בעזרת
תבוצע טרם שטיפה
מטאטא  ,מוט
ופיח.
מברשת מטאטא /
חיצונית של צדי
טלסקופי ,מיכל
מוט טלסקופי /
הקרון.
הקצפה לרחיצה
סקוץ ,לאחר מכן
שטיפה עם לחץ מים.
חיצונית.
זהירות בהתזה
לפתחים  /מזגנים
וכ"ו.
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.5.13

מפרט טיפול "חיצוני
דרג .3ג
לקרון כוח  /קטר
דיזל"
(שטיפת גג)
( 1עמוד)
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מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג .3ג לקרון כוח  /קטר דיזל" (שטיפת גג)
תשומת לב המציעים כי ביצוע העבודות ייתכן ויתבצע בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם.
אזור
הערות
חומרים
כלי עבודה
תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
אביזרים/רכיבים
סעיף
נדרש
דגש על בטיחות
חומר לניקוי ושטיפה
דלי ,במה /במת
כל שטחי הגג
גג חיצוני גג קרון כוח דיזל התזת מים ,התזת
1
חיצונית ,חומר להסרת בעבודה בגובה.
הרמה ,ציוד
יהיו נקיים
קצף /קרצוף עם
 /קטר
פיח ללא פגיעה בצבע.
בטיחות לעבודה
מפיח וכתמי
שמפו לשטיפה
ביצוע שטיפת גגות
בגובה מכשיר לחץ
שמן.
חיצונית בעזרת
תבוצע טרם שטיפה
מים ,מברשת
מברשת מטאטא /
חיצונית של צדי
מטאטא  ,מוט
מוט טלסקופי /
הקרון.
טלסקופי ,מיכל
סקוץ ,לאחר מכן
הקצפה לרחיצה
שטיפה עם לחץ מים.
זהירות בהתזה
חיצונית.
לפתחים  /מזגנים /
במידה ולא יוסר
ארובות וכ"ו.
הפיח יש לחזור על
הפעולה בשנית.
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.5.14

מפרט טיפול
"חיצוני דרג  4לקרון /
קרונוע"
(עמוד )1
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מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג  4לקרון  /קרונוע"
תשומת לב המציעים כי ביצוע העבודות ייתכן ויתבצע בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם.
הערות
חומרים
כלי עבודה
תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
סעיף אזור נדרש אביזרים/רכיבים
פוליש ,מטליות ,פוליש מבוקר יבוצע
מראה צבע מבריק סולם  ,במה,
 .1ליטוש עדין של משטחי
מכלול שטחי חוץ
1
לאחר שטיפה
ספוגי ליטוש
מוטות
(ייבדק באמצעות
הצבע בדסקיות ליטוש
(ללא גג)
יסודית "דרג 3
למלטשת.
טלסקופיים,
עדינות בהתאם למצב הצבע .מכשיר ייעודי)
חיצוני".
מלטשת חשמלית
 .2מריחת פוליש בצורה
אין לבצע בשמש.
(מינימום 180
אחידה לפי רמת צבע.
דגש לבטיחות
מ"מ)
 .3הברקה עם מלטשת
בעבודה בגובה
חשמלית (באזורים לא
נגישים יש לבצע באופן
ידני).
חומר ציפוי מגן ביצוע ציפוי מגן
מראה צבע מחודש סולם  ,במה,
לאחר סיום פוליש יש
מכלול שטחי חוץ
2
ווקס ,מטליות ,ווקס לאחר פוליש.
מוטות
למרוח ווקס בצורה אחידה עם ברק ולאחר
(ללא גג)
ספוגי הברקה
טלסקופיים,
התזת מים אין
לפי רמת צבע ולהבריק עם
אין לבצע בשמש.
לווקס.
שאריות של טיפות מלטשת חשמלית
מלטשת חשמלית
גוף הקרון
(מינימום 180
(הכול מחליק).
(באזורים לא נגישים יש
דגש לבטיחות
מ"מ)
לבצע באופן ידני).
בעבודה בגובה
3

4

ביצוע פוליש לפי רמת צבע
שטחי חוץ מעבר
חיבור בין הקרונות בכל שטחי חוץ (עד לגובה
פינת גג)
חלונות

ניגוב והברקת חלונות לאחר
סיום ביצוע פוליש ווקס

מראה צבע מבריק סולם  /במת
הרמה ,מלטשת
חשמלית  180מ"מ.
שקיפות והברקה
ללא סימני ניגוב
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פוליש ,מטליות

סולם ,במת הרמה ,מטלית
מוט טלסקופי ,מגב מיקרופייבר,
חומר לחלונות

ביצוע פוליש מבוקר
לאחר שטיפה
יסודית "דרג 3
חיצוני".

.5.15

מפרט טיפול
"פנימי דרג  3לקטר"
( 3עמודים)
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מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקטר"
סעיף אזור נדרש אביזרים/רכיבים
וילונות הצללה
1
קדמי  +צדדי
מראות צד חלק
פנימי (ניקיון
הזכוכית מתוך תא
הניהוג)
חלון קדמי +
חלונות צד

2

פעולה נדרשת
הברשה וניגוב
הווילונות משני
צדיהם
ניגוב במטלית לחה
ולאחר מכן מטלית
יבשה או נייר

תוצאה נדרשת
וילון נקי מאבק
זכוכית מראות צד פנימית
נקייה ומבריקה מאבק,
לכלוך וכתמים

כלי עבודה
מברשת לווילונות
(מברשת נוצה),
מטלית יבשה
מטלית
מיקרופייבר

חומרים

נוזל לניקוי חלונות

ניגוב במטלית לחה

נקיים מאבק ,לכלוך,
כתמים

מטלית
מיקרופייבר ,נייר
לניקוי

נוזל לניקוי חלונות

קירות ,משקופים
ומסגרת דלתות

ניגוב מטלית לחה
ולאחר מכן יבשה/
או נייר ניגוב

קירות ומשקופים נקיים
מאבק ,לכלוך ,כתמים

מטלית
מיקרופייבר ,נייר
לניקוי

נוזל לניקוי חלונות,
חומר להסרת
כתמים ופיח

5

פח אשפה +
מאפרה

6

דלתות וידיות

החלפת שקית
אשפה ,שטיפה
וחיטוי הפח ,ניגוב
במטלית
ניגוב והסרת
כתמים

פח אשפה מרוקן מפסולת
ולכלוך ומחוטא ,שקית
חדשה ונקייה (במקרה של
פגם יש לדווח לממונה)
דלתות וידיות נקיות
ומבריקות.

מטלית
מיקרופייבר ,דלי

מים ,שקיות אשפה,
חומר חיטוי

מטלית יבשה,
מטלית לחה

7

חומרי ריח

התזת תרסיס

ריח נעים באוויר בחלל תא
הנהג

חומר ניקוי
והברקה ,חומר
לנירוסטה
מטהר אוויר

3

4

תא ניהוג
פנימי
בקטר
( 2צדדים)
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הערות

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקטר"
פעולה נדרשת
ניגוב במטלית לחה

תוצאה נדרשת
נקיים ומבריקים מאבק,
לכלוך וכתמים

כלי עבודה
מטלית
מיקרופייבר  ,דלי

חומרים
מים נקיים ,חומר
לחיטוי וניקוי כללי

הערות

סעיף אזור נדרש אביזרים/רכיבים
תקרה  +גרילי
8
מיזוג אוויר  +גופי
תאורה
9

מתקן ספר נהג

ניגוב במטלית לחה

מתקן ספר נהג יהיה נקי
מאבק ,לכלוך וכתמים

מטלית
מיקרופייבר ,דלי

מים נקיים ,חומר
לחיטוי וניקוי כללי

במקרה
של פגם /
חוסר יש
לדווח
לממונה

10

מטפי כיבוי אש

ניגוב במטלית לחה

מטף כיבוי אש יהיה נקי
מאבק ,לכלוך וכתמים.

מטלית
מיקרופייבר ,דלי

מים נקיים ,חומר
לחיטוי וניקוי כללי

11

12

תא ניהוג
פנימי
בקטר
( 2צדדים)

נקי מאבק ,לכלוך וכתמים
בתוך הארון ומעליו.

ארון אחסון
לשימוש הנהג

ניגוב במטלית לחה

כסא נהג  +כסא
אורח

כסא נהג  +כסא אורח יהיו מברשת ומטלית
חביטה להוצאת
לחה ,שואב אבק
נקיים מאבק ,לכלוך
אבק  +שאיבת
אבק ,הברשה וניגוב כתמים ומסטיקים
יסודי של המושב,
כולל הוצאת
מסטיקים וכתמים
קשים.
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מטלית
מיקרופייבר ,דלי,
מפתח מרובע

מים נקיים ,חומר
לחיטוי וניקוי כללי

חומר לניקוי
ריפודים ,חומר
להסרת כתמים

מפרט טיפול חזות "פנימי דרג  3לקטר"
סעיף אזור נדרש אביזרים/רכיבים
נישת דוושת
13
ברקסים
שולחן נהג
ואביזרים

14

15

תא ניהוג
פנימי
בקטר
( 2צדדים)

רצפת PVC

פעולה נדרשת
ניגוב במטלית לחה
והוצאת מסטיקים

תוצאה נדרשת
נישת דוושת ברקסים
תהיה נקייה מאבק ,לכלוך
כתמים ומסטיקים.

שאיבת אבק וניגוב שולחן ומכוונים נקיים
שולחן נהג ומכוונים מכתמים ואבק

טיטוא יסודי,
קרצוף עם חומר
לניקוי ,PVC
המתנה ,ניגוב
הרצפה וייבוש.
הסרת מסטיקים
וכתמים.

רצפה נקייה ושטופה
מלכלוך ,בוץ ,מסטיקים,
כתמים ופסולת לסוגיה.
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כלי עבודה
מטלית
מיקרופייבר ,דלי

חומרים
מים נקיים ,חומר
לחיטוי וניקוי כללי

מטלית
מיקרופייבר,
שואב אבק

חומר ניקוי מכוונים אין להתיז
נוזל/חומר
ניקיון
ישירות
על שולחן
נהג
אין
מים נקיים ,נוזל
לשפוך
לניקוי ושטיפת
רצפות  ,PVCחומר מים מדלי
להסרת מסטיקים ,או
להשתמש
כתמים.
בצינור

מטאטא ,מטלית,
מגב ,דלי  ,מברשת
 /מטאטא קשה,
סקוץ.

הערות

מפרט טיפול חזות "ניקיון טכני קטר דיזל "
סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים

1
לוח מכוונים
חלונות ושמשה
קדמית

2

3
תאי ניהוג

כיסא נהג +מלווה

4
קירות ותקרות
5

6

דלתות נהג וידיות

חדר מנוע
 +גנראטור קירות ,דלתות
ידיות ומכסים
 +חדר
פאנל אוויר

פעולה נדרשת
הסרת כתמים עם
מטלית לחה והסרת
אבק בעזרת מטלית
יבשה
ניגוב חלונות עם
מטלית לחה
ומטלית יבשה /
נייר
הסרת כתמים
קשים ואבק
ממושב הנהג כולל
משענות יד וחלק
תחתון

תוצאה נדרשת
לוח שעונים נקי
נקי ומבריק ושומר על
ראות מצוינת לנהג

כיסא ללא מסטיקים
וכתמים של גריז ושמן

ניגוב הסרת
כתמים קירות נקיים מכתמי שמן
פיח
וסימני שמן
ותקרות ופיח כולל תקרה
מהקירות
ניגוב הסרת כתמים דלתות וידיות נקיים
מכתמי שמן ופיח כולל
וסימני שמן פיח
תקרה
מדלתות וידיות
ניגוב הסרת
כתמים קירות דלתות ידיות
וסימני שמן פיח
ומכסים נקיים מכתמי
מקירות דלתות
שמן ופיח
וידיות
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חומרים
כלי עבודה
חומר לחיטוי וניקוי
מטלית
מיקרופייבר ,דרגש כללי
,סולם
חומר לניקוי
מטלית
מיקרופייבר ,דרגש חלונות
,סולם
חומר לניקוי
מטלית
מיקרופייבר ,דרגש ריפודים,חומר
להסרת כתמים
,סולם
קשים ומסטיקים
חומר לחיטוי וניקוי
מטלית
מיקרופייבר ,דרגש כללי חומר להסרת
כתמים ופיח
,סולם
חומר לחיטוי וניקוי
מטלית
מיקרופייבר ,דרגש כללי חומר להסרת
שומנים ,כתמים
,סולם
ופיח
חומר להסרת
מטלית
מיקרופייבר ,דרגש שומנים כתמים
ופיח
,סולם

הערות

מפרט טיפול חזות "ניקיון טכני קטר דיזל "
פעולה נדרשת

תוצאה נדרשת

סעיף

אזור נדרש

אביזרים/רכיבים

7

ארונות חשמל
חיצוני

ניגוב הסרת כתמים
וסימני שמן ופיח
בחלק חיצוני
בארונות חשמל

חלק חיצוני של ארונות
החשמל נקי מסימני שומן
ופיח

8

רצפות

שטיפת רצפה מגריז מראה משטח נקי ללא
סימנים ושאריות של גריז
שאריות שמן
ושמן
וכתמים
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כלי עבודה

חומרים

חומר להסרת
מטלית
מיקרופייבר ,דרגש שומנים כתמים
ופיח
,סולם
מכשיר שטיפה
בלחץ ,מטליות
מיקרופייבר
וסמרטוטי בד

חומר להסרת
שומנים כתמים
ופיח

הערות
אזהרה
אין
לשטוף!!
יש לוודא
שלא יגיע
מים לתוך
ארונות
החשמל

.5.16

מפרט טיפול
"חיצוני דרג  3לקטר"
( 2עמודים)
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מפרט טיפול חזות " חיצוני דרג  3לקטר"
תשומת לב המציעים כי ביצוע העבודות ייתכן ויתבצע בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם.
סעיף
1

כלי עבודה
תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
אזור נדרש אביזרים/רכיבים
מטלית
חזית הקטר
ניקוי והברקת
חלונות קדמי +
מיקרופייבר,
מבריקה
שמשה קידמית
צד
וניגוב במטלית לחה מיתושים ,לכלוך דלי ,מוט
כתמי שמן ופיח טלסקופי,
בעזרת מוט
חזית קטר
מכשיר לחץ
טלסקופי
מים

2

מראות

ניקוי והברקת
מראות עם מטלית
לחה ומטלית יבשה

3

פנסים

קרצוף כל הפנסים
במברשת מטאטא/
מטלית לחה

חלונות חוץ

קרצוף עם סבון,
שטיפה עם לחץ
מים ניגוב עם מגב
ומטלית  /נייר

שלט הוראות
וכיוון נסיעה
בקדמת הקטר

קרצוף עם סבון,
שטיפה עם לחץ
מים

4

5

מעטפת
קטר
חיצונית
(ללא גג)

מטליות
מראות
מבריקות ונקיות מיקרופייבר,
נייר לניגוב
ללא כתמים
וסימני ניגוב
מברשת/
פנסים נקיים
ומבריקים ללא מטאטא/
מטליות
לכלוך וסימני
מיקרופייבר
פיח
מטלית
חלונות נקיים
מיקרופייבר,
מבריקים ללא
כתמים וסימוני מוט טלסקופי,
מכשיר לחץ
ניגוב.
מים
נקי ומבריק ללא מטלית
מיקרופייבר ,
כתמים
מגב ,דלי
מכשיר לחץ
מים
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חומרים
חומר לניקוי חלונות,
חומר לניקוי כללי

חומר ניקוי
חלונות/זכוכיות
חומר לניקוי כללי,

חומר לניקוי חלונות,
נייר לניגוב

מים נקיים ,חומר לניקוי
ושטיפה חיצונית

הערות

מפרט טיפול חזות " חיצוני דרג  3לקטר"
תשומת לב המציעים כי ביצוע העבודות ייתכן ויתבצע בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם.
סעיף
6

פעולה נדרשת
אזור נדרש אביזרים/רכיבים
ידיות  +מדרגות ניגוב במטלית לחה
עם חומר מסיר פיח
עלייה לקטר
וחומר לנירוסטה

7

8

מעטפת
קטר
חיצונית
(ללא גג)

תוצאה נדרשת
נקיים מאבק,
לכלוך וכתמי
שמן ופיח

כלי עבודה
מטלית
מיקרופייבר,
דלי  ,מכשיר
לחץ מים

חומרים
חומר מסיר פיח ,חומר
לנירוסטה

דלתות  +חלון
דלת

קרצוף עם סבון,
שטיפה עם לחץ
מים וניגוב

דלתות  +חלון
דלת יהיו נקיים
ומבריקים.

דלי ,סולם,
מכשיר לחץ
מים ,מוט
טלסקופי ומגב

חומר לניקוי חיצוני,
חומר להסרת פיח
ושומנים

מכלול שטחי חוץ
(ללא גג)

קרצוף עם סבון,
שטיפה עם לחץ
מים וניגוב.

כל שטחי החוץ
יהיו נקיים
מבוץ ,פיח ונזקי
חוץ.

מטלית
מיקרופייבר,
דלי  ,במת
הרמה/סולם,
מכשיר לחץ
מים ,מברשת
מטאטא ,מוט
טלסקופי

מים נקיים ,חומר לניקוי דגש על בטיחות
בעבודה בגובה
חיצוני ,חומר להסרת
פיח ושומנים
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הערות

.5.17

מפרט טיפול
"חיצוני דרג  4לקטר"
(עמוד )1
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מפרט טיפול חזות "חיצוני דרג  4לקטר"
תשומת לב המציעים כי ביצוע העבודות ייתכן ויתבצע בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם
הערות
חומרים
כלי עבודה
תוצאה נדרשת
פעולה נדרשת
סעיף אזור נדרש אביזרים/רכיבים
מראה צבע מבריק סולם  ,במה /במת פוליש ,מטליות ,פוליש מבוקר יבוצע
 .1ליטוש עדין של משטחי
מכלול שטחי חוץ
1
לאחר שטיפה
ספוגי ליטוש
הרמה ,מוטות
(ייבדק באמצעות
הצבע בדסקיות ליטוש
(ללא גג)
יסודית "דרג 3
למלטשת.
טלסקופיים,
עדינות בהתאם למצב הצבע .מכשיר ייעודי)
חיצוני" ולפי בחינה
מלטשת חשמלית
 .2מריחת פוליש בצורה
מוקדמת של מפקח.
(מינימום 180
אחידה לפי רמת צבע.
*אין לבצע בשמש.
מ"מ)
 .3הברקה עם מלטשת
חשמלית (באזורים לא
נגישים יש לבצע באופן
ידני).
מראה צבע מחודש סולם  ,במה /במת חומר ציפוי מגן ביצוע ציפוי מגן
לאחר סיום פוליש יש
מכלול שטחי חוץ
2
ווקס ,מטליות ,ווקס לאחר פוליש.
הרמה ,מוטות
למרוח ווקס בצורה אחידה עם ברק ולאחר
גוף הקרון (ללא גג)
*אין לבצע בשמש.
ספוגי הברקה
טלסקופיים,
התזת מים אין
לפי רמת צבע ולהבריק עם
לווקס.
מלטשת חשמלית( ,באזורים שאריות של טיפות מלטשת חשמלית
(מינימום 180
(הכול מחליק).
לא נגישים יש לבצע באופן
מ"מ)
ידני).
3

חלונות

ניגוב והברקת חלונות

שקיפות והברקה
ללא סימני ניגוב

* מפרט זה נועד לצרכי תמחור בלבד  .ייתכנו התאמות בהתאם לסוג הציוד הרלוונטי.
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סולם ,במה /במת
הרמה ,מוט
טלסקופי

מטלית ונייר
ניגוב

.5.18

מפרט טיפול
"גרפיטי חיצוני לצד
קרון  /קטר"
(עמוד )1
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מפרט טיפול חזות "גרפיטי חיצוני לצד קרון  /קטר"
תשומת לב המציעים כי ביצוע העבודות ייתכן ויתבצע בסביבת עבודה מחושמלת ,נדרש לבצע בהתאם להוראות בטיחות ייעודיות ועם ציוד מותאם.
סעיף
1

2

אזור נדרש

שטח חוץ
צד קרון /
צד קטר

אביזרים/רכיבים
שטח חוץ צד קרון  /צד
קטר עם גרפיטי (כולל
חלונות ודלתות

פעולה נדרשת
 .1מריחת חומר להסרת
גרפיטי.
.2המתנה מספר דקות (לפי
הצורך).
.3קרצוף ,הברשה ושטיפה
באמצעות לחץ מים.
.4חזרה על הפעולות עד
להסרה מלאה של הגרפיטי.

כלל שטח חוץ צד קרון
 /קטר

שטיפה חיצונית יסודית של
כלל מעטפת צד הקרון (באופן
דומה למפרט "דרג  3חיצוני")
כולל חלונות ודלתות

תוצאה נדרשת
אזור פגוע נקי
מסימני גרפיטי,
צבע זר
וונדליזם.

כלי עבודה
מטלית
מיקרופייבר,
ספוג לח  /בד
כותנה מטאטא,
מברשת ,מוט
טלסקופי ,במה/
במת הרמה,
מכשיר לחץ מים

צד קרון  /קטר
שטוף ונקי

בהתאם לנדרש
לשטיפה
חיצונית

חומרים
חומר ייעודי
להסרת
גרפיטי

בהתאם
לנדרש
לשטיפה
חיצונית

 טיפול הסרת גרפיטי יבוצע באופן מיידי ככל שניתן ולא יאוחר מ 24שעות ממועד הזיהוי.
 הטיפול יבוצע במתחם רכבתי בקו (מכין ,דיור ,ניקיון) בו קיימות תשתיות מים ,חשמל ותאורה (במידה ויבוצע בשעות הלילה).
 באחריות הספק לתעד בתמונות "לפני" ו"אחרי" את ביצוע העבודה ולהעבירן לרכבת ישראל.
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הערות
ביצוע עדין
ומקצועי ווידוא
אי פגע בצבע
מקורי של הקרון
 /קטר

.5.19

שירות פירוק והרכבת כסאות בקרון (כולל ניקיון)

השירות הניתן הנו החלפת כסאות בקרונות הנוסעים וכולל פירוק ,הרכבה
.5.19.1
וניקיון הקרון לשם מוכנות לנסיעה תפעולית.
הכיסאות ירכשו ע"י רכבת ישראל ויועברו לידי ספק השירות בהתאם
.5.19.2
לתוכנית העבודה שתקבע על ידי מזמין השירות .שאר הציוד והחומרים הנדרשים
לפירוק והרכבת הכיסאות הנם באחריות ספק השירות ובאישור רכבת ישראל .
ספק השירות יתכנן את העבודה מבחינת קבלת הקרון ,מיקומו ,הצבת
.5.19.3
העובדים ולוח זמנים לסיום וזאת בתאום ואישור רכבת ישראל.
הפעלת השירות תתאפשר באמצעות קבלן משנה ארצי  /אזורי שיאושר על
.5.19.4
ידי רכבת ישראל ויתודרך בהתאם וזאת בכפוף לאישור כתוב מאת רכבת ישראל
בנוגע להפעלת קבלני משנה במסגרת החוזה.

 .5.20שירות "מכלית שאיבה (ביובית) כולל שפיכה לאתר מורשה
(כנגד אישור שפיכה מגורם מוסמך)"
השירות הניתן הינו יום עבודה של עד  8שעות לשירותי ריקון שפכים ומילוי
.5.20.1
מים באמצעות ביובית כולל מפעיל/מפעילים בתאי השירותים בקרונות הרכבת,
בכלל אתרי רכבת ישראל בפריסה ארצית 24 ,שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע לכמות
תאי שירותים וכמות קובים בלתי מוגבלת  +שפיכה באתר מורשה.
.5.20.2

 - SLAזמן הגעה לאתר ותחילת עבודה עד שעתיים ממועד הקריאה.

הפעלת השירות תתאפשר באמצעות קבלן משנה ארצי  /אזורי שיאושר על
.5.20.3
ידי רכבת ישראל ויתודרך בהתאם וזאת בכפוף לאישור כתוב מאת רכבת ישראל
בנוגע להפעלת קבלני משנה במסגרת החוזה.
כלל הציוד והחומרים הנדרשים להפעלת שירות זה לרבות צינורות,
.5.20.4
מחברים ,חשמל ומים הינם באחריות ספק השירותים והרכבת לא מחויבת באת
תשתיות כלשהן לטובת ביצוע השירות.
יובהר כי ככל שיוזמנו על ידי רכבת ישראל שעות עבודה (רג'י) לביצוע שירותי
.5.20.5
ריקון שפכים ומילוי מים באמצעות משאבה נייחת או ביובית ,השייכת לרכבת
ישראל או שייכת לקבלן חיצוני שלא במסגרת חוזה ניקיון הצי הנייד ,הדבר לא
יחשב כהזמנת שירות זה (שירות מספר " 19שירותי ריקון שפכים ומילוי מים
באמצעות ביובית") והתמורה תשולם על פי ערך שעת עבודה (רג'י) כמפורט בנספח
התמורה.
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.5.21

שירות חיטוי קרונות להשמדת חיידקים ,נגיפים ובקטריות

השירות הניתן הנו חיטוי באמצעות ערפול באמצעות חומר ייעודי להשמדת
.5.21.1
חיידקים ,נגיפים ובקטריות אשר הנו מאושר על ידי הגורמים הרלוונטיים (משרד
הבריאות ,משרד החקלאות ,השירותים הוטרינריים וכד') והוכח ככזה שאינו מזיק
לציוד ולרכיבים הנמצאים בקרונות ובקטרים
 - SLAזמן הגעה לאתר ותחילת עבודה עד שעתיים ממועד הקריאה.

.5.21.2

הפעלת השירות תתאפשר באמצעות קבלן משנה ארצי  /אזורי שיאושר על
.5.21.3
ידי רכבת ישראל ויתודרך בהתאם וזאת בכפוף לאישור כתוב מאת רכבת ישראל
בנוגע להפעלת קבלני משנה במסגרת החוזה.
כלל הציוד והחומרים הנדרשים להפעלת שירות זה הינם באחריות ספק
.5.21.4
השירותים והרכבת לא מחויבת באת תשתיות כלשהן לטובת ביצוע השירות.

 .6חומרי ניקוי וחיטוי
 .6.1כללי
באחריות הספק לספק על חשבונו את כל חומרי החיטוי והניקיון הנדרשים
לביצוע העבודה ,לרבות חומר מסיר גרפיטי וכל חומר שישמש לביצוע עבודות
הניקיון וטיפולי החזות .החומרים אשר יסופקו על ידי הספק יאושרו מראש ע"י
רכבת ישראל.
כל חומרי הניקוי והחיטוי יעמדו בתקנים ובאישורים הנדרשים
.6.1.1
בהתאם להנחיות רכבת ישראל ובהוראות השימוש כפי שיוגדרו על ידי
היצרן.
חומר ניקוי יהיה בעל פריקות ביולוגית בגובה של לפחות 60%
.6.1.2
ויחזיק בתעודת הסמכה ממעבדה מסומכת של אחת מן הבדיקות הבאות
המוכיחות זאת:
1. EN ISO Standard 14593: 1999. Water quality. — Evaluation of ultimate
aerobic biodegradability of organic
compounds in aqueous medium. — Method by analysis of inorganic carbon in
sealed vessels (CO2 headspace test). Pre-adaptation is not to be used. The ten
days window principle is not applied. (Reference method).
)2. Method of the Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-C [Carbon dioxide (CO2
Evolution Modified Sturm Test]: Preadaptation is not to be used. The ten days
window principle is not applied.
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3. Method of the Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-E (Closed Bottle): Preadaptation is not to be used. The ten days window principle is not applied.
4. Method of the Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-D (Manometric
Respirometry): Pre-adaptation is not to be used. The ten days window
principle is not applied.
5. Method of the Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-F (MITI: Ministry of
International Trade and IndustryJapan): Pre-adaptation is not to be used.
The ten days window principle is not applied.
 ויחזיק בתעודת הסמכה ממעבדה70% או בעל פריקות ביולוגית בגובה של לפחות
:מוסמכת של אחת מן הבדיקות הבאות המוכיחות זאת
1.Method of the Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-A (Dissolved Organic
Carbon DOC Die-Away): Pre-adaptation is not to be used. The ten days
window principle is not applied. The pass criteria for biodegradability
measured according to the test shall be at least 70 % within twenty-eight days.
2. Method of the Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-B (Modified OECD
Screening-DOC Die-Away): Pre-adaptation is not to be used. The ten days
window principle is not applied. The pass criteria for biodegradability
measured according to the test shall be at least 70 % within twenty-eight
days
. יום28 כל אחד מהבדיקות הנ"ל יבוצעו למשך
 ממסת0.1%- חומר הניקוי יכיל נונילפנולים ונגזרותיהם בשיעור הקטן מ6.1.3
.המוצר
 ומעוניינים לעשות בו, חומר אשר לא עומד באחד מן התנאים הרשומים6.1.4
 יועבר לבחינת יחידת איכות,שימוש באחד מן המתחמים התפעוליים
,רק במידה והתקבל אישור בכתב מנציג היחידה.הסביבה של רכבת ישראל
.ניתן יהיה לעשות שימוש בחומר
 חודשים4  כל חומרי הניקוי והחיטוי ייבחרו ויאושרו ע"י רכבת ישראל לאחר6.1.5
.מיום חתימת ההסכם
: שינוי והחלפת חומרי הניקוי והחיטוי יבוצעו במקרים החריגים הבאים6.1.6
 במקרה בו התגלה נזק לציוד הנייד כתוצאה משימוש בחומרי הניקוי6.1.6.1
.והחיטוי
 במקרה בו ספק חומרי הניקוי אינו יכול לספק יותר את החומר הנדרש6.1.6.2
 הנ"ל יידרש להציג מסמך ע"י מורשה, כמו כן.מסיבה כזו או אחרת
.חתימה בחברה (של הספק) כי אכן כך
. במקרה בו מנהל החוזה ביקש לעשות כן6.1.6.3
 באחריות ספק השירותים לספק על חשבונו את כל החומרים המתכלים6.1.7
. וסבון לרחיצת ידיים, נייר ניגוב, ניירות טואלט,לרבות
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 6.1.8ספק השירותים יספק על חשבונו את כל שקיות האשפה הנדרשות לאיסוף
וריכוז האשפה כחלק מפעולות הניקיון שעליו לבצע לרבות שקיות /שקי
איסוף עיתונים ונייר למחזור במידה ויידרש לכך .יובהר כי הרכבת אינה
מתחייבת לספק שקי איסוף עיתונים כדוגמת שקי "אמניר" באתרי העבודה
השונים.
 6.1.9ספק השירותים יספק על חשבונו שקיות אשפה מתכלות עם לוגו של רכבת
ישראל בהתאם לדוגמא וגרפיקה שתינתן ותאושר על ידי הרכבת ,לפני
השימוש.
 6.2מפרט לאספקת ניירות
על הספק לספק את החומרים המפורטים להלן בהתאמה למתקני הניירות
הנמצאים בכל אחד מסוגי הציוד הנייד .יובהר כי הניירות לסוגיהם יהיו
מחומר מתמוסס ויאושרו מראש על ידי הרכבת.
סוגי נייר לשירותים בקרונות  /קרונועים
מתאים ל:

סוג נייר

נייר טואלט ג'מבו טישו דו שכבתי  100%מידות מתקני נייר טואלט
ג'מבו
תאית.
נייר טואלט רגיל טישו דו שכבתי 100%
תאית.
(ברכבות בהם קיים מתקן מתאים קטן)

מידות מתקני נייר טואלט
גלילי קטן

נייר לניגוב ידיים דו שכבתי צץ רץ משובח
מידות מתקן נייר צץ רץ לכל
 100%תאית
סוגי ציוד הנייד הרכבתי
(ברכבות בהם קיים מתקן מתאים)

 6.3אישור חומרי ניקוי וחיטוי
ספק השירותים יבצע שימוש בחומרים המתאימים לכל סוג פעולה הנדרשת לביצוע
בהתאם לרכיבי הציוד השונים כמפורט במפרטי סוגי הניקיון וטיפולי החזות בסעיף
.5
כלל החומרים יאושרו על ידי רכבת ישראל טרם תחילת השימוש באופן הבא:
-

ספק השירותים יגיש עבור כל חומר בו מעוניין לבצע שימוש MSDS :ודף טכני
הכולל את מפרט החומר ,הרכבו והוראות השימוש .בנוסף ,יגיש ספק
השירותים הסבר לגבי ייעוד החומר ואופן השימוש המתוכנן על גבי טופס רשמי
של רכבת ישראל .כלל המסמכים יוגשו בעברית בנוסף למסמכים בשפה
האנגלית.

-

כלל המסמכים יבחנו על ידי אגף פיתוח והנדסת נייד ואגף בטיחות ואיכות
הסביבה ברכבת ישראל וכחלק מכך תבוצע בדיקה של היבטי בטיחות ,איכות
סביבה והתאמת החומר ואופן השימוש המתוכנן לציוד הנייד על רכיביו השונים.
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-

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רכבת ישראל ,יידרש הספק להמציא
אישורים נוספים ,לבצע הדגמות ו/או להמציא אישור ממכון התקנים או
ממעבדה מאושרת אחרת בהתאם להנחיות אגף פיתוח והנדסת נייד .יובהר כי
כלל הבדיקות יהיו על חשבון ספק השירותים באופן מלא וכי לרכבת שמורה
הזכות לאשר או לדחות את בקשת הספק לביצוע שימוש בחומר שנבדק ולספק
לא תהיה כל זכות לטענה או דרישה כלשהי בנושא.

-

בהתאם להחלטת הרכבת לאשר שימוש בחומר הנבדק ,תנפיק הרכבת אישור
רשמי בכתב על גבי טופס מסודר אשר יכלול הוראות שימוש ,דגשים לשימוש
ואחסנת החומר ואת המסמכים הטכניים ו.MSDS

-

ספק השירותים יעביר את אישור השימוש בחומר לכלל ממוני הבטיחות באתרי
העבודה הרלוונטיים ברכבת ישראל.

-

ספק השירותים יעביר את אישור השימוש בחומר לכלל המנהלים ,אחראי
המשמרת וראשי הצוותים הרלוונטיים באתרי העבודה השונים ויוודא קיום
הדרכת שימוש ובטיחות לכלל העובדים הבאים במגע עם החומר ו/או עובדים
בסביבתו .בנוסף ,הספק יוודא הימצאות העתק מודפס בכל אתר עבודה שיהיה
נגיש ומסודר בכל עת.
 6.4אספקה ואחסנת חומרי ניקוי וחיטוי

-

החומר יסופק ויאוחסן באריזה מקורית ( לדוגמא :פח  20ליטר ,חבית  200ליטר,
צובר  1000ל').

-

האריזה תעמוד בכל דרישות התקן לסימון ותווי אריזות  -ת"י .2302

-

האריזה תהייה עמידה בתנאי סביבה וחוץ לפחות שנתיים.

-

על כל אריזה תודבק תווית סימון בהתאם לנדרש בתקן לסימון תווי אריזות-
ת"י 2302

-

התווית תכלול בין השאר נתונים לגבי  :הרכב כימי של החומר ,מקור החומר,
כמות החומר ,קוד זיהוי ,הוראות שימוש  ,סיכונים ,הוראות בטיחות ואחסון.

-

חומרים המסופקים בצובר  1000ליטר יאוחסנו על גבי מעצרה בלבד שתסופק
באחריות הספק .מיקום הצבת המעצרה יאושר על ידי הגורם הרלוונטי בכל
אתר עבודה ברכבת ישראל.

-

החומרים יאוחסנו בהתאם להנחיות היצרן והנחיות רכבת ישראל בנושא.

 6.5אופן השימוש בחומרי ניקוי וחיטוי
-

הספק יבצע שימוש בכל חומר ב"רמה הטכנית" של החומר (לא מהול) אלא אם
הוראות היצרן לגבי השימוש בחומר ו/או הוראות רכבת ישראל לגבי שימוש
בחומר מאפשרות או מחייבות את מהילת החומר .במקרה זה ,יינתן יחס
המהילה כחלק מהליך אישור החומר על ידי רכבת ישראל.
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-

באחריות הספק לציין בבקשתו לאישור החומר את יחס המהילה הרצוי לטובת
קבלת אישור תואם.

-

הספק מתחייב לעשות כל שנדרש על מנת לבצע שימוש מיטבי בחומרי הניקוי
וחיטוי כמיטב הבנתו המקצועית ובהתאם לאישורי הרכבת והוראות היצרן,
ולמנוע כל פגיעה בגוף או בציוד כתוצאה מהשימוש בחומר.

-

האחריות לשימוש בחומרים הינה של ספק השירותים בלבד ולא תהיה לו כל
טענה או תביעה בנושא.

מכשירי ניקוי וציוד עבודה

להלן ,רשימת הציוד המינימאלי שהספק נדרש להעמיד לצורך שירותיו .הציוד להלן אשר
יסופק על ידי הספק ועל חשבונו .מובהר כי אין ברשימה זו בכדי למצות את כלל הציוד
הנדרש שעל הספק להעמיד ,והספק מוותר בזה על כל טענה כי לא סיפק רכיב ו/או ציוד
שהיה דרוש לצורך שירותיו אך ורק בגלל שלא הופיע להלן.
 7.1כללי
-

באחריות הספק לספק על חשבונו את כל הציוד ,מכונות ומכשירי העזר
הנדרשים לביצוע עבודת הניקיון וטיפולי החזות כמפורט בנספח הטכני.

-

כלל הציוד ,המכונות ומכשור העזר יעמדו בתקנים ובאישורים הנדרשים
בהתאם להנחיות רכבת ישראל ובהוראות השימוש כפי שיוגדרו על ידי היצרן.
בנוסף ,כלל הציוד החשמלי יאושר כנדרש אחת לתקופה על ידי חשמלאי מוסמך
בהתאם להנחיות הבטיחות.

-

באחריות ספק השירותים לצייד את אתרי העבודה השונים בציוד ומכשור
מתאים ובכמות מספקת לביצוע כלל העבודות הנדרשות.

-

בנוסף יחזיק הספק בכל אתר עבודה ציוד גיבוי נוסף באופן שלא יגרום להשבתת
העבודה במקרה של קלקול בציוד במהלך העבודה.

-

בכל תחנת קצה יחזיק הספק שואב אבק לשימוש במקרה הצורך ובאירועים
מיוחדים.

-

בכל מתחם יחזיק הספק ציוד ניקיון בסיסי לרבות שואבי אבק אשר ישמשו
במקרה הצורך לזיווד צוות ניקיון שיידרש לצאת מהמתחם לביצוע ניקיון/טיפול
חזות באתר רכבתי אחר (שאינו משמש באופן שגרתי כאתר עבודה).

מכונות ומכשור עזר מינימאלי הנדרש לביצוע עבודות הניקיון וטיפולי
החזות:
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מכונות שטיפה חיצונית בלחץ מים קרים/חמים בעלת  7.5כ"ס200 ,
בר 15 ,ליטר לדקה  +צנרת לחץ גבוה ואביזרים נלווים.



מכלי הקצפה כ 50-70-ליטר וצנרת אויר.



מפוחי ייבוש גדולים לשטיחים וריפודים בקרון.



שואבי אבק תעשייתיים בעלי דוד מיכל פלסטיק בעל  90ליטר 3 ,מנועים
.w 3,600



שואבי אבק חובטים עוצמתיים לשאיבת שטיחים וריפודים לרבות
אבזור נדרש.



מכשירים לניקוי שטיחים (קרצוף) בעל  2מנועי שאיבה ,מנוע הזרקה
ויניקה  + PSI 500לניקוי שטיחים ,כוללים ידית לניקוי עם יבוש מהיר
וגישה למקומות צרים.



מוטות טלסקופיים לניקוי חלונות ושמשות או אמצעי חלופי מתאים
כולל כל אביזריהם וחיבוריהם לכל סוגי הניקיון כולל עבודה בגובה.



מלטשת  180מ"מ לביצוע עבודות פוליש ווקס כוללת דסקיות וספוגי
ליטוש והברקה.



מדחסי אויר גדולים כ 200-300-ליטר נייד.



צנרת אויר ואביזרים מתאימים.

יובהר כי בנוסף לציוד המפורט יספק הספק כל ציוד ,מכונות ומכשור עזר נוסף
אחר הנדרש לביצוע העבודה בין אם מפורט במפרטי השירותים השונים ובין
אם לא.
כלי עבודה ואמצעים נוספים
-

כלי העבודה וכלל האמצעים המפורטים להלן יסופקו באופן שוטף על ידי הספק
בכלל אתרי העבודה הנדרשים ובכמויות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה כשהם
תקינים וראויים לשימוש.

-

רשימת ציוד מינימאלי נדרש לביצוע עבודות הניקיון וטיפולי החזות:


מטאטא ויעה לסוגיהם.



סקוצ'ים לסוגיהם כולל חיבור למוט טלסקופי (שפשוף משטחים קשים,
ריצפת  , PVCאחרים לניקוי אסלות ונירוסטה וכ"ו).



מטליות מיקרופייבר לסוגיהן (אבק ,נירוסטה ,חלונות ,אביזרים ,קירות
ותקרה).



מטליות ודליים לתאי שירותים בצבע שונה ואחיד – מטליות ודליים
בצבע אדום /כתום ישמשו לניקיון אסלות בלבד .בשאר רכיבי הציוד
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הנייד ניתן להשתמש במטליות ודליים בצבע כחול /ירוק לטובת הפרדה
ושמירה על היגיינה.


מברשות לכלל סוגיהם (מברשות לניקוי רצפה ,שירותים ,פינות,
ריפודים ,קרצוף ,שטיחים ,אבק ,שטחים חיצוניים).



דליים לסוגיהם לעבודה פנימיות ועבודות חיצוניות



עגלות ייעודיות לנשיאת ציוד.



כפפות גומי לסוגיהם.



משקפי מגן לעבודה עם חומרים מסוכנים ושטיפה עם מכשיר לחץ גבוה.



צינורות מים גמישים ,מחברים ואביזרים לשטיפה חיצונית (כלל
הצינורות יצוידו באקדחי מים תקינים).

למרות האמור לעיל האחריות המלאה לביצוע הניקיון באופן איכותי ,מוטלת על
הספק ,אף אם נדרשים לכך אמצעים ציוד וחומרים מעבר לאמור לעיל.
ציוד עזר לעבודה בגובה
כלל ציוד העזר לעבודה בגובה לרבות סולמות ,פיגומים ,במות הרמה ,רתמות,
חבלים ,ציוד מיגון וכל ציוד רלוונטי נוסף יסופקו על ידי הספק ועל חשבונו
בהתאם לתשתיות הפיזיות הקיימות באתרים השונים.
האחריות להצבת הציוד ,תקינותו ואישורו כנדרש בחוק ועל ידי גורמי הבטיחות
ברכבת ישראל הינה של ספק השירותים באופן בלעדי.
השימוש בציוד יעשה אך ורק על ידי עובדי ספק השירותים שהוכשרו לכך.
באחריות הספק לדאוג להכשרת עובדים בכמות מספקת לרבות עובדים של
קבלני משנה ככל שיאושרו על ידי רכבת ישראל.

נראות ומיתוג ציוד וכלי עבודה
הספק ימתג על חשבונו את ציוד העבודה הרלוונטי כדוגמת עגלות ,דליים,
שקי נייר ועיתונים ומכשירי נשיאת ציוד ניקיון באופן אחיד בהתאם
להנחיות רכבת ישראל.
כלל הציוד הממותג ישמש את צוותי הניקיון בכלל אתרי העבודה (מתחמים
ותחנות נוסעים) .יובהר כי יינתן דגש רב על תקינות ונראות הציוד אשר
ישמש את צוותי הניקיון בתחנות הנוסעים ובאחריות הספק לוודא כי ציוד
העבודה וכלי נשיאת הציוד יהיו תקינים ,ממותגים ואחידים בפריסה
ארצית לרבות שימוש בכלים בגדלים ובצבעים אחידים.
אישור ציוד ושיטות עבודה
ספק השירותים יבצע שימוש בציוד ,מכונות ומכשור המתאימים לכל סוג פעולה
הנדרשת לביצוע בהתאם למפורט במפרטי סוגי הניקיון וטיפולי החזות בסעיף .5
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כלל הציוד ושיטות העבודה יאושרו על ידי רכבת ישראל .במקרים בהם יציע הספק
או יידרש על ידי רכבת ישראל לשנות את שיטת העבודה או סוג הציוד בו מבוצע
שימוש ,יאושר הדבר על ידי רכבת ישראל לאחר העברת חומרים טכניים בנושא,
ביצוע הדגמה ו/או פיילוט ובדיקת הגורמים המוסמכים לכך.
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8

פיצויים מוסכמים
להלן פירוט מנגנון הפיצוי המוסכם שיופעל על ידי רכבת ישראל בדרך של קיזוז
מחשבון בכל אחד מהמקרים הבאים:
 8.1פיצוי בגין אי ביצוע פעולה  /תוצאה לקויה
אי ביצוע  /ביצוע
לקוי של סעיף
במפרט

אי ביצוע מערך /
קטר

ניקיון תפעולי ("דרך"" ,ראשוני",
"מכין לקרון/קרונוע"" ,מכין לקטר")

מערך  /קטר

₪ 50

₪ 500

טיפול מסוג דרג 1

מערך

₪ 100

-

טיפול מסוג דרג 2

מערך  /צד מערך/
קטר

₪ 200

₪ 500

טיפול מסוג דרג 3

מערך/קטר

₪ 300

₪ 500

טיפול מסוג דרג 4

קרון/קרונוע/קטר

₪ 400

-

שירות ניקיון גרפיטי

צד קרון/צד קטר

₪ 500

-

שירות ביובית

מערך

-

₪ 500

פיצוי בגין

סוג שירות

מנגנון פיצוי בגין אי ביצוע פעולה  /תוצאה לקויה יופעל במקרים הבאים:
 ביקורת פיזית של גורם פיקוח ניקיון מטעם רכבת ישראל (בהתאם לאמור
בסעיף "פיקוח על ביצוע העבודה" (סעיף  4.3.2במפרט השירותים).
 דיווח של כל נוסע לרבות עובד רכבת  /בקרה של משרד התחבורה על ליקוי
ניקיון במערך  /קטר .הדיווח ייבדק על פי שיקול דעת מנהל החוזה.
 8.2פיצוי בגין ימי חריגה משגרת טיפולי חזות
סוג שירות

פיצוי בגין

ערך יום חריגה

טיפול מסוג דרג 1

מערך

₪ 100

טיפול מסוג דרג 2

מערך  /צד מערך

₪ 100

טיפול מסוג דרג 3

מערך

₪ 100

מנגנון פיצוי בגין ימי חריגה משגרת טיפולי חזות יופעל במקרים הבאים:
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 8.2.3טיפול מסוג דרג  – 1פיצוי בגין כל יום חריגה .מניין ימי החריגה יחל  24שעות
ממועד ביצוע הטיפול האחרון על פי מועד סגירת דיווח הביצוע.
 8.2.4טיפול מסוג דרג  – 2פיצוי בגין כל יום חריגה .מניין ימי החריגה יחל בתום 8
ימים (יום = יממת ניקיון כהגדרתה בסעיף " 1.34הגדרות זמן לתחום
הניקיון") ממועד ביצוע הטיפול האחרון על פי מועד סגירת דיווח הביצוע.
לדוגמא – בגין מערך שביצע טיפול דרג  2בטווח הזמן שבין יום ראשון ה1-
לינואר בשעה  06:00בבוקר ועד יום שני ה 2-לינואר בשעה  ,05:59יחל מניין
ימי החריגה ביום שני ה 9-לינואר בשעה  06:00בבוקר.
 8.2.5טיפול מסוג דרג  - 3פיצוי בגין כל יום חריגה .מניין ימי החריגה יחל בתום 23
ימים (יום = יממת ניקיון כהגדרתה בסעיף " 1.34הגדרות זמן לתחום
הניקיון") ממועד ביצוע הטיפול האחרון על פי מועד סגירת דיווח הביצוע.
לדוגמא – בגין מערך שביצע טיפול דרג  3בטווח הזמן שבין יום ראשון ה1-
לינואר בשעה  06:00בבוקר ועד יום שני ה 2-לינואר בשעה  ,05:59יחל מניין
ימי החריגה ביום שני ה 23-לינואר בשעה  06:00בבוקר.
 8.2.6יום חריגה למערך/קטר "לא פעיל" – ממניין ימי החריגה יופחתו ימים בהם
מערך מוגדר כ"לא פעיל" (אינו מפעיל רכבות מסחריות) או קטר מוגדר כ"לא
פעיל" (אינו מבצע נסיעה מחוץ למתחם) וזאת כתוצאה מהשבתה ,טיפול
אחזקה כלשהו ,דיור מחוץ למתחמי הרכבת וכד'.
לדוגמא – פיצוי בגין ימי חריגה למערך שביום החריגה הראשון והשני
מוגדר כ"לא פעיל" יחושב החל מיום החריגה השלישי במידה ובמהלך יום
זה הפעיל רכבת מסחרית אחת לפחות טרם ביצוע טיפול החזות הרלוונטי.
הנתונים הקובעים – הינם נתוני תיעוד ביצוע טיפולי החזות כפי שהתקבלו
במערכת אפליקציית דיווח ופיקוח ניקיון צי נייד (באמצעות דיווח מובייל או
לאחר הזנת נתונים שהתקבלו באמצעות טופס ידני למערכת  )SAPונתונים
ממערכות רכבת ישראל המעידים על ביצוע נסיעות בפועל של הציוד הנייד.
עדכון מנגנון בעת שינוי תדירות ביצוע  -מנגנון הפיצוי יותאם במידה ויחול
שינוי בתדירות שגרת הטיפולים בהתאם להחלטת רכבת ישראל.

8.3
8.3.3

8.3.4

8.3.5

פיצויים נוספים
בטיחות – בגין עבירת בטיחות בדגש על עבירות בטיחות חמורה (סיכון ממשי
בפגיעה בגוף) או עבירת בטיחות חוזרת ,יוטל פיצוי בסך  ₪ 5,000וזאת
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רכבת ישראל.
נזק לציוד  -בגין נזק לציוד נייד או ציוד אחר השייך לרכבת ישראל או שנמצא
באתרי רכבת ישראל ,יוטל פיצוי בסך  ₪ 5,000או בשווי הנזק הנגרם לרכבת
ישראל (הגבוה מבין השניים) וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רכבת
ישראל.
נראות עובדי הניקיון – בגין אירוע של נראות עובד ניקיון (לבוש
והופעה חיצונית ,בדגש על תחנות נוסעים) שלא לפי הסטנדרטים כפי שיוגדרו
על ידי רכבת ישראל מעת לעת ,יוטל פיצוי בסך .₪ 1,000
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 8.3.6נוכחות עובדי ניקיון על פי התחייבות -בגין חוסר בעובדים /מנהלים שלא על
פי ההתחייבות המינימלית בהצעה הכספית וזאת על פי דגימה שתבוצע ע"י
רכבת ישראל מעת לעת ( ,לדוגמא במתחם  Xהתחייב ספק השירות ל10
עובדים לניקיון /טיפול חזות מסוים ובפועל נמצאו בעת הדגימה  8עובדים
בלבד) .יוטל פיצוי בסך  ₪ 5000לכל מקרה.ד
 8.3.7כל התחייבות אחרת – בגין כל התחייבות אחרת שלא בוצעה לרבות הזמנות
שיבוצעו לפי שעת עבודה (רג'י) ,אי עמידה בלוחות זמנים שנקבעו ,אי הגשת
תכניות עבודה וכדומה ,יוטל פיצוי בגובה של  ₪ 5,000לכל מקרה.
 8.3.8פיצוי בגין קנסות משרד התחבורה – קנסות שיושתו על הרכבת בגין בקרות
משרד התחבורה יומרו לסולם הקנסות הרכבתי כמפורט בסעיף  8.1לעיל,
ולפי מפתח היחסים בהתאם תדירות הופעת הליקויים שימצאו בבקרות
משרד התחבורה:
מפתח
מופע
מופע ראשון בתחנה (חודש ראשון)

1:1

מופע שני באותה תחנה (חודש שני)

1:1.25

מופע שלישי באותה תחנה (חודש
שלישי ואילך)

1:1.5

דוגמא לאופן החישוב :תחנת אשקלון
כמות מופעים
חודש בשנה

8.4
8.4.3
8.4.4

8.4.5

8.4.6

גובה קנס משולם
(בש"ח)

3/21

10

500 X 10 = 5,000

4/21

9

500 X 1.25 X 9 = 5,625

5/21

8

500 X 1.5 X 8 = 6,000

שיטת העבודה ומנגנון הקיזוז יוגדר בתחילת החוזה בהתאם לעקרונות
הבאים:
חישוב וסגירת פיצויים מוסכמים ברמה דו שבועית בכלל סוגי הניקיון
וטיפולי החזות יבוצע על ידי מנהל החוזה מטעם רכבת ישראל.
נתוני הפיצויים המצטברים יהיו זמינים לספק בכל עת במערכות המחשב
הרכבתיות ותינתן אפשרות להעברת התייחסות על ידי מנהל הניקיון הארצי
למקרים ספציפיים באופן מסודר ובכתב על גבי טופס התייחסות רשמי.
מנהל החוזה מטעם הרכבת יחליט לגבי תיקון הפיצוי המוסכם במקרים בהם
הדבר נדרש על פי שיקול דעתו הבלעדי .החלטה זו תהיה סופית ומוחלטת
ובלתי ניתנת לערעור.
קיזוז הפיצוי המוסכם יבוצע בכל חשבונית בגין סוג הניקיון או טיפול החזות
באתר העבודה הרלוונטי בכל חודש .זאת בהתאם למסמך סיכום פיצויים
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מוסכמים חתום על ידי מנהל החוזה שיינתן כחלק מ"סיכום החשבון"
החודשי בגין כל סוג שירות.
 8.5מגבלת פיצויים מוסכמים
תקרת הפיצויים המוסכמים שיוטלו על הספק הינה  3,000,000מיליון  ₪לתקופה
של  12חודשים נתונים כמפורט בסעיף  13.1בחוזה ההתקשרות.
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נספח - D1שרטוטים ותמונות ציוד נייד
מושגים כלליים ציוד נייד:
שטח גג (חיצוני)  -שטח חלקו העליון של הקרון  /קטר הנמצא מעל הקו המסומן בתמונות
ובשרטוטים (בקטע בו מתחיל הקימור למעלה) .בחזית הכלי קו תחילת הגג נמצא מעל
שמשה ופנס קדמי עליון (בקרון  DDבד"כ זהו השטח הצבוע באפור).
שטחי צד (חיצוני) – כוללים את כל שטחי הצד הנראים במבט מהצד .מקו גובה חוגון עד
קו גובה תחילת שטח גג.
חזית (חיצונית)  -כל השטח הנראה ממבט חזית בקרון כוח או בקטר(.מעל גובה חוגון עד
לגובה גג).
חוגון (חיצוני)  -יחידת מרכב תחתון שכוללת סרנים וגלגלים יחד.
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קרונות DD

שטח גג עליון (מעל הקו)

שטח גג עליון (מעל הקו)

שטח חזית הקרון

שטח חוץ צדדיים

חוגון (מרכב תחתון)
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קרונות סימנסSM-
שטח גג עליון (מעל הקו קימור)
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קרון אלסטום PP-
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קו גג עליון (מעל קו התחלת קימור)

להחליף תמונה של PP
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קרונוע (סט) IC3
נדרש להוסיף תמונות ושרטוטים של קרונועי EMU

קרונוע ( IC3סט)= יחידה אחת המורכבת מ 3-קרונות מחוברים.
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חזית קדמית

שטח גג עליון (מעל קו התחלת קימור)

קו תחתון
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קרונועים DD EMU

קרונועים דו קומתיים חשמליים מתוצרת SIEMENS
מורכבים ב  2תצורות
.1סטים של  4קרונות
.2סטים של  6קרונות
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181

קו גג עליון

קטרים נוסעים JT 42-

ד
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קטרים נוסעים – EURO
קו גג עליון

שטח חזית הקטר

קו תחתון
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קטרי נוסעים חשמלי TRAXX -
קו גג עליון
שטח חזית הקטר

קו תחתון
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