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 כללי -פרק א' 
 

 מטרה .1

לסוכנויות ואחידות חוברת זו הינה יצירת זהות מותגית אמות המידה המפורטות במטרת 

. אמות לישראלהמחויבות  תאמותההו תעולמיה GACבסטנדרט . GAC המורשות למותג

 .היצרן והן מחייבות אמות המידה של על פינקבעו המידה המפורטות בחוברת 

 חזון החברה .2

  .ושמירה עליה ל לקוחות החברהלשביעות רצון לכ תיציר

 הגדרות .3

לנהלי אוריון המוקם בהתאם  ורשיתסוכנות המהחלק משטח  –" אולם תצוגה" 1.3

 .GACבו מוצגים, מפורסמים ונמכרים כלי רכב ומוצרי תעבורה מתוצרת  מוביליטי

כמשמעותה בחוק הרישוי, הסכם למתן שירותי יצרן ואחריות אחריות  –" האחריות" 1.3

לבעל הרכב ונמסר לבעל הרכב במועד רכישת  אוריון מוביליטיאחריות הנכרת בין 

ה ואחריות למוצר תעבורה ורשסוכן המההרכב והוא בתוקף במועד הזמנת השירות מ

ניתנה, לאחר  בכל מועד שניתנה, אם אוריון מוביליטישניתנה על ידי  נוספת ואחריות

 .מבעלות קודמתבהגדרה זו, רכב לרבות רכב  מסירת הרכב ללקוח.

1.1 "GAC היצרן"" או" –GAC MOTOR International Limited. 

סוכנות הבעלי המניות ומנהלי המועמדת ו/או  –"מנהלי המועמדת" או "המנהלים" 1.3

להשפיע על  לרבות כל אדם שיש בכוחו, במישרין או בעקיפין, לכוון אוו/או המורשית 

, לרבות הניהול היומי השוטף, יהא המורשיתסוכנות הניהולה של המועמדת ו/או 

מנהל המועמדת אשר ישמש ובלבד ש תוארו או תפקידו של אותו אדם, אשר יהא

יהיה יחיד המחזיק  ורשיתסוכנות המהמנכ"ל בפועל ובמשרה מלאה ובלעדית של 

   שה. ורהמ סוכןהל ש)מכל סוג( מהון המניות המוקצה  11%בלפחות 

, בו מפורטים מובילטיאוריון לבין המורשה  סוכןהההסכם בין  –" הסכם הרשאה" 1.3

. או מרכז השירות המורשיתסוכנות הההתחייבות וזכויות הצדדים בקשר עם הפעלת 

 הסכם ההרשאה מהווה חלק בלתי נפרד מאמות המידה.

 . 3033-, התשע"וחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב –" חוק הרישוי" 1.3

 GAC מתוצרת רכבכלי יבואן ישיר של בע"מ, מוביליטי אוריון – "מוביליטיאוריון " 1.3

 .לישראל

 .או כמרכז שירות יתשורלשמש כסוכנות מ ןהמעוניי תאגיד –" מועמדת" 1.3
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מכשיר למעט מכשיר שהוא כלי עבודה , חלק, מערכת חלקים, אבזר -" עבורהת וצרמ" 1.3

או  המשמשים גז או מוצק ,נוזלי חומראו  מיתקן המשמש מוסך או יצרן בלבד,

 להבטחת או רכב של התקינה לפעולתו או תחזוקתוהרכבתו, לל לשמש המיועדים

 עליואחד מהם אם  כל וכן, או לנוחיותו בו המשתמשלהבטחת בטיחות  או בטיחותו

 .דין פי על ברכב להימצא

רה שיוצר על ידי כל מוצר תעבו -" התאמהו יכותא דרישתב עומדה עבורהת וצרמ" 1.30

גורם שיכול להצהיר ולאשר בכל עת שמוצר התעבורה נמצא בדרגת איכות והתאמה 

המקבילה לדרגת איכות והתאמה של מוצר תעבורה ששימש את יצרן הרכב בעת 

 הרכבת הרכב. 

מוצר תעבורה המיוצר לפי תנאים והוראות שקבע יצרן  –" קורימ עבורהת וצרמ" 1.33

 .הרכב לשם ייצור הרכב

 אוריון מוביליטימוצרי תעבורה שאינם נמכרים על ידי  –" מוצרי תעבורה נלווים" 1.33

ו/או מוצרי תעבורה שנמכרים ללקוח שלא אגב רכישת רכב ו/או מוצרי תעבורה 

 הנמכרים אגב מכירת רכב מבעלות קודמת.

1.31 "S4 "–  כינוי למדיניות המבוססת על מכירה משולבת של כלי רכב חדשים מתוצרת

GAC מתוצרת  שירות, מכירת מוצרי תעבורה ומכירת כלי רכב מבעלות קודמת, מתן

GAC (SALES, SERVICE, SPARE PARTS, SECOND HAND .) 

1.33 "S2 "– כינוי למדיניות המבוססת על מתן שירות ומכירת מוצרי תעבורה לכלי רכב 

 (. (GAC SERVICE, SPARE PARTSמתוצרת 

 חד מבין הבאים:א –"מרכז שירות מורשהאו " " מרכז שירות" 1.33

מוצרי למתן שירות, אחריות יצרן ויבואן, אחזקה ומכירת יועד תוכנן ושמוסך  1.33.3

המספקת  שמוקם כחלק מסוכנות מורשית GACלכלי הרכב מתוצרת  תעבורה

 .S3שירותים במתכונת 

שתוכנן ויועד למתן שירות, אחריות יצרן ויבואן, אחזקה ומכירת מוצרי  מוסך 1.33.3

שלא מוקם כחלק מסוכנות מורשית, ומספק  GACת תעבורה לכלי הרכב מתוצר

 .S3שירותים במתכונת 

מכירת כלי רכב להסכם הרשאה מוביליטי אוריון כרתה עמו  תאגיד – "מורשהסוכן " 1.33

מכירת  ,ואחזקה לכלי רכב אלהויבואן  , אחריות יצרןמתן שירותל, GACמתוצרת 

 , או חלק מאלהקודמת מבעלותומכירת כלי רכב  האמורים לכלי הרכב מוצרי תעבורה

 .2Sאו  4Sבמתכונת 



 
5 

, בלבד GACלרכבי  סוכנות הכוללת אולם תצוגה ומרכז שירות–" מורשיתסוכנות " 1.33

 .  S3במתכונת  הפועלת

 שאומצו על ידיהמודל העסקי, האסטרטגי, השיווקי והתפעולי  –" תכנית עסקית" 1.33

 . ורשההמסוכן ה

כמשמעותה בחוק הרישוי וכל  סדרתית בטיחות תקלת -" תקלת בטיחות סדרתית" 1.33

 הוגדרהש בוצהק לע נמניםה כבר ליכ קראיםנ מסגרתה, בצרןיה דיי לע זומהי עולהפ

 כלולמ וא עבורהת וצרמ לש חלפהה וא יקוןת דיקה,ב יצועך בצור, לצרןיה דיי לע

 .צרןיה שבוןח ל, ערכבב

 שונות .4

המבקשת להיות מועמדת רשאית לעדכן את אמות המידה מעת לעת. מוביליטי אוריון  .3

 באמות המידה המפורטים םתנאיהבכל אחד מבכל עת חייבת לעמוד מורשה סוכן 

  .כפי שיעודכנו מעת לעת

 חשבון על היומידה יהועמידה באמות או מרכז שירות מורשית סוכנות  הקמת .3

 . בלבד המועמדת

ין התאמת נגישות לאנשים עמוד בהוראות הדין לעניי ומרכז שירות מורשיתסוכנות  .1

החובה לביצוע התאמות נגישות בסוכנות, כמו גם העלויות לביצוען, . ותעם מוגבל

 . המורשהמוטלות על הסוכן 

 אמות מידה אלו כדי לגרוע מהוראת כל דין, לפי העניין. אמור באין ב .3

בהסכם ההרשאה תפורט סוג ההרשאה הניתנת לסוכן המורשה, לפיה יקים סוכנות  .3

 קהל או מרכז שירות ללא קבלת קהל. קבלת  שיש בומורשית או מרכז שירות 
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 או מרכז שירות מורשיתתנאי סף להקמת סוכנות  -' בפרק 

 

 ומנהליה המועמדת .1

 יםוכן כי לא מתנהלבעבירה פלילית לא הורשעו  להצהיר כיהמועמדת  מנהליעל  3.3

דוגמת כמורשה סוכן הרלוונטיות לניהול  בעבירות יםועומד יםתלויהליכים כנגדם 

עבירות מרמה, הפרת רשלנות, רכב, מכירה ו/או שירות לגניבה, עבירות בקשר ל

מידע ביחס להרשעות  ת לכלולנדרש המנהלי המועמדת אינהצהרת  .הונאהואמונים 

  שהתיישנו או נמחקו.

ה מכירל עסקל שבניהול במישרין ידע וניסיון מוכח  יבעללהיות  המועמדת מנהליעל  3.3

חודשים  33תקופה של  במשךפרטי חדש  ופלאג אין היברידי  עימנורכב ל או שירות

 .מורשה סוכןשקדמו לפניית המועמדת להתמנות כ לפחות במהלך חמש השנים

 להיבחןו/או בעלי המניות רשאית לדרוש ממנהלי המועמדת  אוריון מוביליטי

יקת בדלצורך  וזאת אוריון מוביליטי על פי בחירת בבחינות של מכון בדיקה חיצוני

 יכולות הניהול של מנהלי המועמדת. 

ית ישקדמו לפנ השניםבשלוש על המועמדת להציג הוכחות לניהול עסקי רווחי  3.1

  .תפעולית, ויכולת ניהולית מורשה סוכןהמועמדת להתמנות ל

על המועמדת להציג הוכחות לשביעות רצון גבוהה מצד לקוחותיה בעסקיה  3.3

  הקודמים ו/או הנוכחיים.

, מורשה סוכןתכנית עסקית לאוריון מוביליטי לבדיקת ואישור להציג על המועמדת  3.3

חמש אחר ל ורשההמסוכן הרואה חשבון, אשר תוכיח רווחיות של  על ידימבוקרת 

ממועד פתיחת  שנים 30, יכולת החזר השקעה תוך מורשהסוכן שנים ממועד פתיחת 

ויציבות  עסקית, יכולת מימון תזרים שלילי בהתאם לצפוי בתכנית המורשהסוכן 

התכנית העסקית תהיה  .ורשיתסוכנות המהפיננסית המתחייבת מאופי הפעילות של 

 מבוססת על מידע הגלוי לציבור.

 ,אוריון מוביליטישל  מורשה סוכןבעבר  שימשור שא ת או מנהלי מועמדתמועמד 3.3

 כן אם אלא, מורשה סוכןלהגיש מועמדות לשמש כ ולא יוכל במישרין או בעקיפין,

 או מנהלי מועמדת מורשה סוכן. םעמ ההרשאה הסכםשלוש שנים מסיום  ועבר

להגיש  ולא יוכל ,ביוזמתה ההרשאה הסכםאת  םסיימה עמ שאוריון מוביליטי

 ההרשאה הסכםשש שנים מיום סיום  בתום אלא ם, במישרין או בעקיפין,מועמדות

או הפרת  בשל מרמה אוריון מוביליטיהסתיים ביוזמת  ההרשאה הסכם, ואם םעמ

 תוכל המועמדת, לא או מי מבין מנהלי המועמדת מורשהה סוכן חובת אמון של

 .מחדש הלהגיש מועמדות
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חתימת הסכם ההרשאה  הסכם הרשאה.כרת יי מורשהה סוכןל אוריון מוביליטיבין  3.3

 .ולהלן רטים לעילובכל תנאי הסף המפ מורשהה סוכןהתעשה לאחר שעמד 

להמחות את  ורשהילא  מורשההסוכן ה. ועצמ המורשה סוכןל הינו הרשאהההסכם  3.3

 לתת אתורשה יולא  צד שלישיל על פי הסכם ההרשאהיו זכויותאו ו/ וחובותי

את קיבל לכך כן אם  אאל ,באמצעות קבלן משנה, כולם או חלקם, השירותים

  .ובכתב מראש אוריון מוביליטיהסכמת 

ייעשה מכל סיבה שהיא  המורשה סוכןה או מבנה בעלות מורשהה סוכןה מנהלשינוי  3.3

 . מורשהה סוכןהסעיף זה יופיע בתקנון מראש ובכתב.  אוריון מוביליטיבאישור 

 GACלרכבי  מורשה סוכןתהליך אישור והסמכה של  .2

 או מרכז שירות יתמורשיוזמה לפתיחת סוכנות  3.3

לחוק הרישוי, אמות המידה מפורסמות באתר האינטרנט של  33בהתאם לסעיף   3.3.3

 .טיאוריון מובילי

עמידה בכל התנאים המפורטים בחוברת זאת היא תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם   3.3.3

 ההרשאה. 

הינה של המועמדת בלבד או מרכז שירות  מורשיתהיוזמה להקמת סוכנות   3.3.1

ובאחריותה המלאה לעמוד באמות המידה. אם יתקיימו פגישות בין המועמדת למי 

לבד ואין לפרשן כהתחייבות או , מטרתן מסירת מידע באוריון מוביליטימנציגי 

סוכנות הלהתקשרות עם המועמדת או לתכנון מבנה  אוריון מוביליטיהסכמה של 

  . או מרכז השירות מורשיתה

 הגשת בקשה 3.3

תגיש תיק  ,מורשה או מרכז שירות מורשיתמועמדת המעוניינת להקים סוכנות   3.3.3

את אופן עמידתה ובו תתאר  אוריון מוביליטישל  שירות וטכנימפורט למנהל אגף 

בהתאם לשלבי , מורשה או מרכז שירות מורשית לפתיחת סוכנות באמות המידה

מרכז להקים  ברצונהאם  תציין בתיק שיוגשוכן  ההתקדמות כמפורט בנספח א'

הקמת  .או סוכנות מורשית קהלקבלת שיש בו קבלת קהל או שאין בו  מורשה שירות

להקמתו,  ה להסכמת אוריון מוביליטיכפופכחלק מהסוכנות המורשית אולם תצוגה 

, כפי סטנדרט העולמי של היצרןורטים באמות מידה אלה ובתנאים המפולעמידה ב

 שימסרו למועמדת על ידי אוריון מוביליטי.

נות סוכהשמות מנהלי  תפרט את המבנה התאגידי שלה לרבות אתהמועמדת   3.3.3

וכן  בפועל כמנכ"לשישמש  המנהלכן את שם ו מורשהההמורשית או מרכז השירות 

. םלקום ואת גודל יםעתיד או מרכז השירות מורשיתסוכנות ההאת המקום בו 

 לקיום תנאי הסף המשפטיים על ידי המועמדת.עורך דין המועמדת תצרף אישור 
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ומרכז  מורשה סוכןהסמכה של האישור והתהליך המתאר את  תרשים זרימהלהלן   3.3.1

 :שרות מורשה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המקרקעין .3

 מורשהה סוכןה בבעלות , יהיואו מרכז השירות מורשיתסוכנות הה יפעלוהם המקרקעין מ

או בחכירה לדורות ממינהל מקרקעי ישראל כשיתרת תקופת החכירה היא עשר שנים 

בחוק ניירות ערך  מונח זה כמשמעות) לפחות, או שהמקרקעין יהיו בבעלות בעלי השליטה

 סוכןהובלבד שבין בעלי השליטה כאמור לבין  ,מורשהה כןסוהשל  (3333 -התשכ"ח

קיים הסכם שכירות, שיתרתו לא תפחת מעשר שנים ממועד כריתת הסכם  מורשהה

או שהסוכן המורשה שוכר את המקרקעין על פי הסכם שכירות לתקופה שלא  ההרשאה

תפחת מעשר שנים ממועד כריתת הסכם ההרשאה עם אפשרות להאריך את הסכם 

יש לקבל מרכז השירות או  מורשיתסוכנות ההשל . למיקום רות לחמש שנים נוספותהשכי

. על המועמדת להלן 3בהתאם למפורט בסעיף  מוביליטי ןמאוריוובכתב אישור מראש 

נסח הטאבו ו/או הסכם השכירות ו/או הסכם חכירה  ,לצרף את תמונות המקרקעין

על מנת  ,שככל שתידר ,ידע נוסףמכל ו בתוספת אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל

עומד או מרכז השירות  יתמורשסוכנות ההתוכל לוודא שמיקום  שאוריון מוביליטי

   בקריטריונים שנבחרו.

הסוכנות המורשית או מרכז הגשת תכנית 
כמתחייב מאמות המידה ואישורים השירות 

בהתאם לשלבי ההתקדמות המפורטים בנספח 
  א'
 

בכפוף לסיום שלבי ההתקדמות, 
לוחות וביליטי לאישור אוריון מ

 זמנים

הקמת הסוכנות המורשית או מרכז 
השירות על ידי המועמדת בהתאם 

 ללוחות הזמנים שאושרו 
 
 

עם קבלת אישור אוריון מוביליטי לסיום הקמת 
הסוכנות מורשית או מרכז השירות, חתימה על 

 הסכם ההרשאה
 

קבלת הסמכות והכשרות הנדרשות על פי 
 דיןהיצרן, אמות המידה וה
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  דרישות ביטוחו איתנות כלכלית .4

 .בנקאית סודיות ויתור כתב עליחתום  מורשהה סוכןה 3.3

יטוחים הנדרשים תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם ההרשאה הוא רכישת כל הב  3.3

והצגת אישורי המבטחים לרכישת  מורשהה סוכןהבהסכם ההרשאה על ידי 

 הביטוחים כאמור.

אוריון אישור מגורם פיננסי להנחת דעת  אוריון מוביליטיעל המועמדת להציג בפני   3.1

את סכום ההשקעה בהתאם לתכנית העסקית,  לממן, באשר ליכולתה מוביליטי

  י המתוכנן בתכנית העסקית.לתזרים שלי מימוןלרבות 

 מיקום ומבנה .5
 סוכנות מורשית

, מתקנים יחידה מבנית עצמאית ולא תחלוק חלליםתהיה  הסוכנות המורשית 3.3

עם סוכנות מורשית למותג רכב אחר או עסק אחר של הסוכן  ופתחי כניסה ויציאה

 .המורשה

קבלת אישור מראש בכפוף ל .יתמורשסוכנות הה אולם התצוגה ימוקם בחזית מבנה 3.3

, הסוכן המורשה רשאי להקים אולם תצוגה הנמצא אוריון מוביליטיובכתב של 

 ק"מ ממרכז השירות.  3במרחק אווירי שאינו עולה על 

 ללא לרחוב שאינו סמטה ו/או רחובפונה חזיתה תמוקם כש יתמורשסוכנות הה  3.1

 מוצא, ואשר הנסיעה ברחוב היא לפחות בשני נתיבים.

ועיצובה יתבצעו על ידי אדריכל, הריהוט על כל חלקיה,  יתמורשסוכנות ההון תכנ 3.3

, בהתאם לדין ולדרישות המפורטות מעת לעתכפי שיעודכן , GACעל פי סטנדרט 

   .אוריון מוביליטיהתוכנית תאושר על ידי . בחוברת זו

 צרן.בסוכנות המורשית תהיינה עמדות טעינה במספר ובפריסה על פי הוראות הי 3.3

 מרכז שירות

, תהינה לפחות שתי עמדות שאינו מוקם כחלק מסוכנות מורשת מרכז שירותבשטח  3.3 

, לפחות ת על פי הנחיות אוריון מוביליטיוה מסומנינלרכב חשמלי, שתהי טעינה

עמדה אחת תהיה צמודה לחניית כלי הרכב, לשימוש לקוחות, ולפחות עמדה אחת 

   תהיה צמודה לתאי העבודה.

רשאי לחלוק את מבנהו עם מותג  שאינו מוקם כחלק מסוכנות מורשית,מרכז שירות   3.3

, על פי אמות מידה אלה והסכם ההרשאה, ובלבד שהמותג הנוסף הנו מותג רכב נוסף

 המיובא על ידי יוניון מוטורס בע"מ. 
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 הסכם ההרשאה .6

הנחיות  ייכרת הסכם הרשאה, הכולל את מורשהה סוכןל אוריון מוביליטיבין  3.3

 .(S3) או מרכז השירות יתמורשסוכנות ההאופן הפעלת ל אוריון מוביליטי

או מרכז  יתמורשסוכנות ההתוקף עם גמר הקמת ייכנס לייחתם והסכם ההרשאה  3.3

ובכל תנאי ורק לאחר עמידת המועמדת בכל אמות המידה הנדרשות  (S3) השירות

  .הסכם ההרשאה

ההרשאה לבין התנאים ואמות המידה המפורטים  בכל מקרה של סתירה בין הסכם 3.1

הסכם ההרשאה. בכל מקרה של סתירה בין אמות הוראות בחוברת זו, יגברו 

, חוק הרישויהמידה לבין הוראות הסכם ההרשאה בכל הקשור ליישום הוראות 

 .חוק הרישוייגברו הוראות המכילות את 

על ידי  ו/או GAC ם שלכל נהלי העבודה המחייבי אתהמועמדת חייבת לקיים  3.3

 .ולפעול על פיהם בכל עת אוריון מוביליטי

  להלן.ה' –ג' כמפורט בפרקים  4Sבמתכונת פעל סוכנות המורשית תה 3.3

 .S3יפעל במתכונת שאינו מוקם כחלק מסוכנות מורשית שירות מרכז    . 3.3

  '. בנספח על מרכז שירות שאין בו קבלת קהל יחולו הוראות      3.3
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 (4S) למכירת כלי רכב חדשים אולם תצוגה –' גרק פ

 :מבנה אולם התצוגה .1

 , יפורסמו ויקודמוימכרו ,יוצגו יתמורשסוכנות ההובכל שטח  באולם התצוגה         3.3

אוריון , אשר יובאו לארץ וסופקו על ידי GAC ומוצרי GAC כלי רכב מתוצרת

כור )להבדיל מלהציג( על אף האמור, סוכן מורשה רשאי למ .בלבד מוביליטי

 . מוביליטיאוריון מוצרי תעבורה נלווים על פי הוראות הסכם ההרשאה ונהלי 

 מכל רכב אולם התצוגה ינוהל תוך הפרדה פיזית, תפעולית וניהולית מלאה 3.3

  .אוריון מוביליטיסופק על ידי שלא  אחרומוצר 

 מ"ר. _______אולם התצוגה יהיה בגודל מינימלי של  3.1

 יפורטו הםב היצרן ואוריון מוביליטילהנחיות אולם התצוגה יעוצב בהתאם  3.3 

ההנחיות שיינתנו בו.  ושירותים שיהיה בו ציוד אולם התצוגה, לעיצובהוראות 

  .או היצרן אוריון מוביליטיעל פי שיקול דעתה של  מעת לעת יעודכנו

אוריון  ונוהלי הנחיות על פי GAC ם עם סמליבשלטיאולם התצוגה ישולט           3.3

  .מוביליטי והיצרן

 :זמני פעילות אולם התצוגה .3

שה ימים בשבוע מיום א' עד יום ה' אולם התצוגה יהיה פתוח לקבלת לקוחות שי     3.3

 3:10-31:00לפחות ובימי שישי וערבי חג בין השעות  3:10-33:00בין השעות 

 לפחות.

ם התצוגה גם במועדים נוספים ח אולנוסף לאמור לזמני הפעילות דלעיל יפת     3.3

 . אוריון מוביליטימיוחדים, על פי הנחיות  לאירועים

 :כוח אדם באולם התצוגה .1

 מצבת כוח האדם באולם התצוגה תכלול את התפקידים הבאים: 1.3

 מנהל/ת אולם תצוגה; 1.3.3

 מארח/ת ו/או פקיד/ת קבלה; 1.3.3

 נציג/ת מכירות; 1.3.1

  ;ומסירת רכב חדש ותנציג/ת נסיעות התרשמ 1.3.3

באולם התצוגה תכלול מנהל/ת אולם תצוגה  זעריתהממצבת כוח האדם  1.3

  כירות.מ ונציג/ת
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ויהיה  אוריון מוביליטיידי יקבע על באולם התצוגה יהמכירות  נציגימספר  1.1

מכירות  33נתון לשינויים מעת לעת. מספר נציגי המכירות ייקבע על פי יחס של 

 תד/אח ת קבלה/לפחות פקידיעסיק  מורשהה סוכןה כן, כמו חודשיות לנציג.

  . מסירות 30כל נציג/ת נסיעות התרשמות ומסירת רכב חדש ל וכן

לתפקידם במרכז ו וסמכיבחנו ויייודרכו , באולם התצוגהבעלי התפקידים כל  1.3

, על פי תוכנית הכשרה שתפורסם מעת לעת. ללא אוריון מוביליטיההדרכה של 

ניתן להעסיק את בעל התפקיד המיועד בתפקידו. לאחר  הסמכה זו, לא

ההסמכה הראשונית, יבוצע ריענון שנתי, כולל מבחן כשירות שנתי. ההסמכה 

 חובת קיימתשנים באמצעות קורסים, השתלמויות וימי עיון.  1תחודש מידי 

 .בכל פעילויות מרכז ההדרכה, על פי תיאום מראש השתתפות

כל שינוי . כמו כן, אוריון מוביליטיופה לאישור העסקת מנהל אולם תצוגה כפ 1.3

, כולל ציון מחליפו, אשר אוריון מוביליטישל מנהל אולם תצוגה יועבר לידיעת 

 כניסתו לתפקיד. טרםהרקע המקצועי שלו ייבדק 
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 (4S) הכנה ומסירת רכב חדש –' דפרק 

וגובה מ'  X 3 3בגודל מינימאלי של  ה אחדמינימום תא עבוד יהיה בסוכנות המורשית .3

להכנת רכב חדש למסירה ולהתקנת אביזרים לרכב חדש או רכב מ'  1.3מינימאלי של 

  .מבעלות קודמת

אוריון את כל התקנות האביזרים במרכז הרישוי וההכנה של יבצע אשר  מורשה סוכןל .3

 .  להכנת רכב חדש למסירה תא עבודה אחד בלבדיהיה  מוביליטי

החדר  .מ' X 3.3 3חדר למסירת רכב חדש בגודל מינימאלי של יקצה  מורשהה סוכןה .1

 1יהיה בצמוד לאולם התצוגה )קיר משותף( ועם חלון הפונה לאולם התצוגה בגודל של 

, עמדת טעינה לרכב לוקס 3,000של  מינימאלית בעוצמה תאורהמ"ר. כמו כן, בחדר תהיה 

חדר  .יאפשר יציאה נוחה של כלי רכב החדר ןתכנווממוזג היטב יהיה . החדר חשמלי

 .של אוריון מוביליטיהמסירה יעמוד בנוהל נראות חדרי מסירה 

 חסנת הרכב החדש לפני המסירה.אמקומות חניה ל 1מינימום יקצה  מורשהה סוכןה .3
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  (4S) מכירת כלי רכב מבעלות קודמת –ה' פרק 

על פי המפורט כלי רכב מבעלות קודמת למכירת תכנית הסוכן המורשה יפעיל  .3

  .ובנהלי אוריון מוביליטי בהסכם ההרשאה ,באמות מידה

המורשה להיות בעל רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן הנדרש  כןעל הסו .3

 . מבעלות קודמתלמכירת כלי רכב 

יעשה זאת  GACת שאינם מתוצרת וכר כלי רכב מבעלות קודמסוכן מורשה המ .1

  סוכנות המורשית תוך הפרדה פיזית, תפעולית וניהולית מלאה.בשטח נפרד מה
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 שירותה מרכז –' ופרק 

 

 :כללי .1

אוריון  את אישור, יקבל (S3) מוקם כחלק מסוכנות מורשית אשר מרכז שירות .3.3

פיזית והפרדה מותגית,  ותהיה בו, בלבד GAC רכביל ייתן שירות, מוביליטי

 .צרן רכב אחרמלאה מכל מותג וי

מהווה חלק מסוכנות מורשית, כמפורט באמות  אינואשר  (S3) מרכז שירות .3.3

המידה, תהיה בו הפרדה מותגית ופיזית מלאה מכל מותג ויצרן רכב אחר 

   למעט רכב המיובא על ידי יוניון מוטורס בע"מ.

 יתמורשסוכנות ההכחלק בלתי נפרד מ המחלקות הבאות ופעלי במרכז השירות .3.1

 :ק ממרכז השירותאו כחל

  ;מחלקת מכונאות .3.1.3

 ;מחלקת חשמל ומיזוג אויר .3.1.3

חלקת הפחחות והצבע במבנה מניתן להפעיל את  מחלקת פחחות וצבע. .3.1.1

במרחק  אווירהחשמל ומיזוג ה ,מכונאותהנפרד מהמבנה בו נמצאות מחלקות 

סוכן מורשה המעוניין להקים  .יתמורשסוכנות ההמ' מ 300לא יעלה על ש

אוריון מ' יקבל לכך את אישור  300בע במרחק העולה על מחלקת פחחות וצ

מחלקת הפחחות וצבע תתוכנן ותופעל כחלק בלתי מראש ובכתב.  מוביליטי

 ,  GACשל על פי נהלי העבודה יתמורשסוכנות ההנפרד מהתכנון הכולל של 

 לעיל, 3.3על אף האמור בסעיף כמו כן, . אוריון מוביליטיובהתאם להנחיות 

גם יינתן שירות צבע הו פחחותהמחלקת לא תתנגד לכך שב יליטיאוריון מוב

  .לצורך תיקוני פח וצבע בלבד GACמתוצרת  םשאינ כלי רכבל

 :השירותמרכז מבנה  .2

 יתוכנן על פי העקרונות המפורטים להלן:השירות מרכז 

 : (מהיר" שירות"אולם עבודה כללי )מכונאות, חשמל, מיזוג אוויר, ו 3.3

 GACשיהיו מיועדים לרכבי , מ' X3  3.3ודל בג עבודהתאי  3 יהיו לפחות 3.3.3

 30עד  ס"מ 3תאי העבודה יסומנו בקווים או בהבדלי ריצוף ברוחב של  .בלבד

אם מרכז השירות אינו מנוהל תוך הפרדה מותגית מלאה, כפי שהותר  .ס"מ

באמות המידה, תאי השירות רשאים לשמש את רכבי המותגים הנוספים בעת 

 . GACעבור רכבי שאינם משמשים 

לפחות אחד מתאי העבודה יצויד במערכת בדיקה וכיוון מתלים, סרנים  3.3.3

  ומערכות היגוי.



 
16 

 לפחות אחד מתאי העבודה ייועד לאבחון תקלות )דיאגנוסטיקה(. 3.3.1

נהלי משרד על פי  / חשמלי היברידי לרכבהמותאמים  יםתא ויהי העבודה יתא 3.3.3

 .GAC /אוהתחבורה ו

כניסת רכב לתוכו בנסיעה ישירה ללא צורך בתמרון  תכנון תאי העבודה יאפשר 3.3.3

 חוזר. לא תאושר כניסה לתא עבודה דרך תא עבודה אחר.

 1עבודה בטוח של עד  לעומס)ליפט( כלי רכב  םיהיה מרי מתאי העבודהבאחד  3.3.3

 . GACלשימוש עבור רכבי  טון

  לעיל. 3.3.3כאמור בסעיף  ציוד לכיוון מתליםיהיה בעל כלי הרכב  מרים 3.3.3

על פי הגדרות יצרן/הנחיות אוריון יהיה מרכז השירות לפק פנים לשירות ד 3.3.3

 מוביליטי. 

 . אוריון מוביליטיו/או הנחיות  היצרןעל פי הגדרות תהיה  השירותמרכז רצפת  3.3.3

 לוקס. 300בשטח העבודה תהיה לית אנימיהמרמת התאורה  3.3.30

ו הנחיות ו/א היצרןעל פי הגדרות יצופו באריחי קרמיקה  השירותמרכז קירות  3.3.33

  .אוריון מוביליטי

 .מ' 3.10אולם העבודה יהיה מינימאלי של גובה  3.3.33

מינימאלי  מ' וגובה 3 מינימאלי של ברוחביהיה  השירותמרכז פתח הכניסה ל 3.3.31

 מ'. 1.3 של

  :השירותמרכז  קוחותלל חדר המתנה 3.3

  .השירותמרכז הקבלה של למשרד  בצמודלקוחות יהיה החדר המתנת  3.3.3

מרכז אולם העבודה של בין ל ללקוחות חדר ההמתנה ביןבסוכנות מורשית  3.3.3

אשר יאפשר ללקוחות  ,מ"ר 1חלון בגודל מינימאלי של  פרידי השירות

  הממתינים לצפות בנעשה באולם העבודה.

 ת הלקוחותהמתנ אזורבמרכז שירות מורשה שאינו חלק מסוכנות מורשית,  3.3.1

 מ"ר.  30בגודל מינימאלי של  יהיה

 .מזכוכיתעשויה לאולם קבלת לקוחות השירות תהיה  דלת הכניסה החיצונית 3.3.3

 יהיה ממוזג. חדר ההמתנה 3.3.3

בסמוך לחדר ההמתנה יהיו שירותי לקוחות לגברים, לנשים ולאנשים עם  3.3.3

 .על פי דרישות הדין מוגבלויות

  אוריון מוביליטי:היצרן ו/או  הנחיותעל פי , חדר ההמתנה יהיה הציוד הבאב 3.3.3

ו/או  על פי אמות המידה של היצרןחנות ושולכורסאות ישיבה ללקוחות  (3)

 ;אוריון מוביליטיהנחיות 
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 וחמה; ה קרהימתקנים לשתי (3)

שתהיה מחוברת לממשק בהתאם  אינץ' 30 מינימאלי של בגודל הטלוויזי (1)

 ;אוריון מוביליטילהנחיות 

  עיתונים יומיים; ם שלסוגי שניבחדר המתנה יונחו מידי יום  (3)

 ת הממתינים.רשת אלחוטית זמינה לטובת הלקוחו (3)

  :מערכת בקרה וניהול 3.1

ייעשה שימוש במערכת מידע מתאימה בהתאם להנחיות במרכז השירות  3.1.3

למערכת המידע תהיה בעלת ממשק התואם מערכת המידע . אוריון מוביליטי

מתחייב להפעיל את הממשק בין מערכות ומרכז השירות   אוריון מוביליטישל 

 . , בכפוף להוראות הדיןהמידע

ך ובהתאם להנחיות אוריון מוביליטי, אם מרכז השירות יעשה לפי הצור 3.1.3

שימוש במערכת מידע המשרתת מותג רכב נוסף, השימוש יעשה באמצעות 

 . שיינתנו על ידי אוריון מוביליטיהרשאות 

 הבקרה הבאות: התקשורת ומרכז השירות יצויד במערכות  3.1.1

, וזאת יאוריון מוביליטמערכת לניהול שירות במפרט שייקבע על ידי  (3)

 .מוצרי התעבורהמערכת ניהול  במשולב עם

 מערכת ניהול מרכז השירות, אשר תאפשר בקרה ברורה ומיידית למנהל (3)

 העבודה, מנהל השירות וללקוחות, על סטאטוס הטיפול בכל רכב )המתנה, 

עבודה, לאחר עבודה וכו'(, ובקרה על רמת העומס בכל מחלקה במרכז 

 השירות.

האוגרת נתוני אחזקה היסטוריים לגבי כל רכב קישור למערכת המידע  (1)

 הנכנס 

 לשירות במרכז השירות.

, היצרןואוריון מוביליטי של  מקוונים מידעלמאגרי מרכז השירות יחובר  (3)

 בהתאם 

 סוכןההעלויות בגין התחברות זו יחולו על  .אוריון מוביליטילהנחיות 

 .מורשהה

על ותקשורת חומרה מערך תכלול אשר  רשת מחשוביקים  מורשהה סוכןה (3)

 בהתאםאוריון מוביליטי מערכות מידע של אגף פי תקן שיקבע על ידי 

  .ה' נספחל

ל כיל מודלים כפי שיקבעו עתבחבילת תוכנה אשר ישתמש  מורשהה סוכןה (3)

 .ה'נספח ל בהתאםאוריון מוביליטי  דיי
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אוריון הנחיות נספח ה' וציוד התקשורת והמחשוב יהיו בהתאם ל (3)

  מעת לעת. יעודכנו אשר, מוביליטי

 :תקני איכות, הגנת הסביבה ובטיחות 3.3

מרכז השירות יקיים את כל תקנות איכות הסביבה כנדרש על ידי הרשויות  3.3.3

 .ועל פי הוראות הדין הממשלתיות והעירוניות

ד בבחינה תקופתית של מכון והסמכה ולעמקבל נדרש ל מורשהה סוכןה 3.3.3

 ישראל לתקנים הבאים: התקנים הישראלי וכל גורם מוסמך אחר במדינת

  ;ISO 9001:2001תקן ניהול מערכות איכות  (3)

 ;ISO 14001  3003תקן ניהול מערכות הגנת הסביבה  (3)

הסוכן המורשה יקצה במרכז השירות אזור לאחסון סוללות מתח גבוה על פי  3.3.1

 הוראות אוריון מוביליטי והדין. 

 :אחריות לרכב חדש 3.3

בנושא אחריות אוריון מוביליטי ומרכז השירות יפעל על פי הנחיות היצרן  3.3.3

 :להלן לרכב חדש כמפורט

אחריות בלשם ביצוע תיקון  GACמתוצרת מרכז השירות יחויב לקבל כל רכב  3.3.3.3

  .אוריון מוביליטי, על פי הנחיות (Recall) תקלת בטיחות סדרתיתו/או 

מוצרי תעבורה יוקצו מדפים אשר יאפשרו אחסנת מוצרי התעבורה במחסן  3.3.3.3

ו/או תקלת בטיחות  אחריות תיקוןם וכבדים, שהוחלפו בקלים, בינוניי

מוצרי תעבורה . אוריון מוביליטיעל פי הנחיות  הסכמי האחזקהסדרתית ו/או 

ולאחר  לאחר מועד החלפתם חודשים 3של  מינימאלית אלו ישמרו לתקופה

 ו/או מי מטעמה לצורך השמדהאוריון מוביליטי מכן יאספו במלואם על ידי 

יסומן ויתויג על פי הנחיות מוצר תעבורה . כל תחקיר התקלה ו/או לצורכי

 .אוריון מוביליטיהיצרן ו/או 

  :השירותמרכז הקבלה במשרד  3.3

 הבאות: עמדותאת ה וליכל בסוכנות מורשית הקבלה משרד  3.3.3

 ;)משותף עם דלפק אולם התצוגה(דלפק קבלה והכוונה  3.3.3.3

  קוחות;לרי עמדת ממונה קש 3.3.3.3

 ;משרד למנהל השירות 3.3.3.1

 כחלק מדלפק הקבלה. /תיופאקעמדת  3.3.3.3

 ;בציי רכב עמדה לממונה על טיפול 3.3.3.3
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מראש אוריון מוביליטי . בכפוף לקבלת אישור עמדת נציג/ה לשיחות משוב 3.3.3.3

ובכתב, עמדה זו תהיה משותפת לאולם התצוגה ולמרכז השירות ותמוקם 

  בחלקה האחורי של הסוכנות המורשית.

  ;עמדת נציג/ה לזימון לקוחות 3.3.3.3

 33אחד לכל שירות יועץ  אהיהנדרשת כמות העמדות . שירותה צייועלת ועמד 3.3.3.3

 השירות עמדת יועץ, כאשר ביום עבודה אחד השירותמרכז לקוחות המגיעים ל

היו האמצעים י שירותליועץ ה. לקוחות 3 -ומקום ישיבה ל שולחןתכלול 

 הבאים:

שירות המחובר למערכת ניהול ו/או מחשב נייח מחשב לוח )טאבלט(   (3)

  תפנית ולאינטרנט;-מערכת איהמוסך, ל

 ;ו/או טלפון נייד נייח קו טלפון (3)

תהיה עמדת מחשב ושולחן עבודה אשר , (S3) במרכז שירותהקבלה במשרד  3.3.3

יאפשרו קבלת קהל וניהול של מרכז השירות על פי המפורט באמות המידה 

משרד הקבלה יהיה יעודי ובהסכם ההרשאה ולשביעות רצון אוריון מוביליטי. 

 בלבד.  GACת ללקוחו

במשרד מרכז השירות יוקצה אזור שישמש ארכיב למסמכים בעניין תביעות  3.3.1

 . אוריון מוביליטיאחריות. המסמכים ישמרו בהתאם להנחיות 

 הציוד הבא: מצאי השירותמרכז במשרד  3.3.3

 .ולאינטרנטלדוא"ל השירות מחשב המחובר למערכת ניהול מסוף  (3)

 ., מכשיר פקס וסורקמכונת צילום (3)

 ן פנימי וחיצוני.קו טלפו (1)

 :השירותמרכז ציוד  .3

יכלול את כל הפריטים המופיעים בדרישות החובה של  השירותמרכז ציוד  1.3

מעת לעת לכל אחת מהמחלקות  המפורסמיםכולל העדכונים  ,התחבורה משרד

 .השירותמרכז המופעלות ב

בהתאם  ,GAC –SSTשל  ייעודייםהיה מצויד בכלי עבודה י השירותמרכז  1.3

, לרבות ואשר תעודכן מעת לעתאוריון מוביליטי על ידי ורסם לרשימה שתפ

 .כלים לעבודה על רכב חשמלי כפי שיקבעו היצרן ומשרד התחבורה מעת לעת

 ייעודם ,ופירוט שמם צלליותציור עם חיצוניים לוחות גבי הכלים יאוחסנו על 

יון אורעל ידי  ( יוגדרSSTיעודיים )ילכל עמדת כלים  .והמספר הקטלוגי שלהם

 .GACתהליך השאלה על פי הגדרות מוביליטי 
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 על ידימאושרים יהיה מצויד במכשירי אבחון  השירותמרכז  - מכשירי אבחון 1.1

מספר מכשירי האבחון הנדרשים יקבע על פי  מעת לעת.כפי שיקבעו , היצרן

מרכז השירות מורכב ממספר אם כניסות ליום.  10מפתח של מכשיר אחד לכל 

 להזמין מכשיר אבחון אחד לכל אחד מהאולמות. אולמות עבודה, יש

 מרכז השירות יהיה מצויד במכשיר כיוון פרונט.  –מכשיר כיוון פרונט  1.3

יכוילו באופן שוטף על ידי מכון  השירותמרכז הכלים ומכשירי המדידה של כל  1.3

/או מעבדה או מכון יצרני המכשירים ומוסמך, בתדירות הנדרשת על ידי 

יש להדביק מדבקת אישור בדיקת כיול  .הםיחמיר מבינהמ ,GACו/או  מוסמך

 התאם להנחיות היצרן ו/או מעבדה ו/או מכון. בעל המכשיר 

, המוסע על גלגלים, יאוחסן באופן שוטף לאורך קירות השירותמרכז ציוד  1.3

 השירותמרכז . מיקום כל מכשיר יסומן באופן ברור על רצפת השירותמרכז 

 על גבי הקיר, ליד מקומו הקבוע./או ( ו)בצבע ובסימון גבולות המקום

 :מקצועיהצוות ה .4

 התפקידים הבאים:בעלי כלול את יבמרכז השירות  הצוות המקצועי 3.3

נושא תפקיד זה ישמש . בעל כתב הסמכה לניהול מוסך – שירותה מרכזמנהל  3.3.3

שנים בניהול  3של  מינימאלי מנהל השירות יהיה בעל ניסיון בתפקיד זה. בפועל

  .חשמלי והיברידי שנים לפחות בניהול מוסך לרכב פרטי 1מוסך, מהן 

 בהתאם לדרישות הדין. לניהול מקצועי של מוסך בעל רישיון  –מנהל מקצועי  3.3.3

מנהל בפועל של העובדים במרכז השירות ומקצה את העבודה  – עבודה מנהל 3.3.1

שנים  1של  מינימאלי המתאימה לכל עובד. מנהל העבודה יהיה בעל ניסיון

 .לרכב פרטי חשמלי והיברידי חלקה במרכז שירותבניהול מ

של שנתיים לפחות יכולת וניסיון  – (דיאגנוסטיקה אישתקלות ) מאבחן 3.3.3

מאבחן התקלות  .פרטי חשמלי והיברידי תקלות ברכבבחון, איתור ותיקון בא

שעות מרבית  קדיש אתיהוא ו ,יכיר את כל מערכות הרכב: מנוע, חשמל וגוף

  ן.עבודת האבחול עבודתו

ת המכונאות, התקנות, חשמל ומיזוג אויר ומחלקמנהלי  – ותמחלק ימנהל 3.3.3

שנים בניהול מחלקה במרכז  3של  מינימאלי יהיו בעלי ניסיון ופחחות וצבע

מנהלי מחלקות חשמל ופחחות וצבע נדרשים להיות בעלי כתב הסמכה  שירות.

 לניהול המחלקות עליהן הם אחראים.ייעודי 

לפחות  ידע וניסיון בתחום השירות הטכני ו/או מכירות. בעלי – יועצי שירות 3.3.3

במקרה שבו יועסק צוות עובדים מיועצי השירות יהיה גם יועץ טכני.  דאח

שייתן שירות ליותר ממותג רכב אחד, יועץ השירות שישמש גם כיועץ טכני 

 רשאי למלא תפקידים נוספים על פי הנחיות אוריון מוביליטי. 



 
21 

רמות שונות, החל  3 -הטכנאים יוכשרו ב  GACי ם לנהלבהתא – םטכנאי 3.3.3

טיפול ברכב חשמלי , לרבות ועד רמת מאבחן תקלות בכיר מכונאימרמת 

 3במרכז השירות יהיה לכל הפחות טכנאי אחד מוסמך ברמה  .והיברידי

 בתוך שלושה חודשים מתחילת פעילות הסוכנות 1וטכנאי אחד מוסמך ברמה 

יו בעלי הסמכה ממשרד התחבורה לטיפול טכנאים יהבנוסף, ה . המורשית

של משרד  333, על פי הוראות נוהל מס' 1ברמה  דייברכב חשמלי והיבר

 התחבורה לטיפול ברכב חשמלי/היברידי או נוהל שיחליף אותו. 

לפחות אחד מטכנאי השירות, או מנהל מחלקת המכונאות, יהיה מוסמך  3.3.3

 לבדיקה ולכיוון מתלים וסרנים.

צועי של מרכז השירות יהיה בהתאם למפתח צוות ביחס היקף הצוות המק 3.3.3

  לכניסות כמפורט בטבלה:

 תקינת כ"א מינימאלית 

כניסות 
ללא ציי 

 רכב

יועצי 
 שירות

 

כניסות 
כולל ציי 

 רכב

מנהל 
 שירות

ממונה 
 קש"ל

מנהל 
 עבודה

מנהל 
טכני 
 4רמה 

רמה 
3 

 מלא

רמה 
2 

רמה 
1 

מנהל 
 חלפים

צוות 
 חלפים

1-140 0.5 

 

1-140 0.5 0.5 0 1 1 1 1 0.5 0.5 

250 1 

 

250 0.5 0.5 0 1 1 1 2 0.5 0.5 

280 1 

 

280 0.5 0.5 0 1 1 1 3 1 1 

360 3 

 

360 1 1 0.5 0.5 1 1 3 1 1 

440 3 

 

440 1 1 1 1 1 2 3 1 2 

560 2 

 

560 1 1 1 1 1 2 3 1 2 

660 3.3 

 

660 1 1 1 1 1 2 4 1 2 

830 3 

 

830 1 1 1 1 1 2 4 1 2 

1000 3.5 

 

1000 1 1 1 1 2 3 5 1 2 

1500 5 

 

1500 1 1 2 1 2 4 8 1 2 

2000 6+ 

 

2000 1 1 2 1 2 4 10 1 2 

 

( שאינו מהווה חלק מסוכנות מורשית צוות העובדים רשאי S3במרכז שירות ) 3.3

ולרכבים מתוצרת מותג אחר  GACלהיות משותף לצורך מתן שירות לרכבי 

שניתן להם שירות במרכז השירות, על פי אמות מידה אלה, ובלבד שמספר 

האמור בסעיף  .300למוסך מדי חודש אינו עולה על  GACהכניסות של רכבי 

זה כפוף לכך שמרכז השירות עומד באמות המידה ותנאי ההתקשרות בקשר 

 ילות המותג האחר.  שיתוף צוות השירות אינו פוגע בפעלמותג האחר וכי 

ו/או  אוריון מוביליטישל  שירות וטכני מנהלצוות העובדים כולו יוצג בפני  3.1

 ירותאישור אגף ש, כולל רקע מקצועי, וניסיון קודם. מנהל רשת הסוכנים

לכל אחד מהעובדים יהיה תנאי מוקדם לתחילת אוריון מוביליטי של  וטכני

 .GACללקוחות של מרכז השירות הכשרתו במרכז ההדרכה, לקראת פתיחתו 
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כל שינוי של אחד מבעלי התפקידים הבכירים במרכז השירות )מנהל מרכז  3.3

יועבר מנהל עבודה, מאבחן תקלות ומנהל מחלקה(, המנהל המקצועי, השירות, 

, ו/או מנהל רשת הסוכניםאוריון מוביליטי של  שירות וטכני סמנכ"ללידיעת 

כניסתו  טרםבדק י, אשר הרקע המקצועי שלו יהמיועד מחליפופרטי כולל ציון 

 לתפקיד.

לתפקידם במרכז ו סמכויודרכו יבחנו ויבעלי התפקידים בצוות המקצועי, כל  3.3

הכשרה שתפורסם מעת לעת. ללא  , על פי תוכניתאוריון מוביליטישל ההדרכה 

לאחר בתפקידו.  המיועד הסמכה זו, לא ניתן להעסיק את בעל התפקיד

ההסמכה ענון שנתי, כולל מבחן כשירות שנתי. יראשונית, יבוצע רההסמכה ה

 חובת קיימת. שנים באמצעות קורסים, השתלמויות וימי עיון 1תחודש מידי 

 .פי תיאום מראש בכל פעילויות מרכז ההדרכה, על השתתפות

ומנהלי מחלקות  , המנהל המקצועיהשירותמרכז מנהל  ,שירותמנהל העל  3.3

ושימוש לדעת אנגלית  המכונאות, חשמל ומיזוג אויר והתקנות אביזרים

 טכניתהספרות ה ה שלוהבנ הקריאברמה שתאפשר להם במחשבים, 

 .אוריון מוביליטיעל ידי מעת לעת רמת הידע שלהם תיבחן ממוחשבת. ה

 כל עובדי מרכז השירות יהיו כפופים לסטנדרטים של איגוד המוסכים.  3.3

 זמני פעילות מרכז השירות: .5

יהיה פתוח לקבלת לקוחות שישה ימים בשבוע מיום א' עד יום  מרכז השירות 3.3

-03:10לפחות ובימי שישי וערבי חג בין השעות  03:10-33:10ה' בין השעות 

 .לפחות 33:10

לעיל יפעל מרכז השירות גם במועדים נוספים ד 3.3בנוסף לאמור בסעיף  3.3

 .אוריון מוביליטי לאירועים מיוחדים על פי הנחיות

 שילוט:  .6

אוריון מוביליטי היצרן ו/או בהתאם לנוהלי השילוט במרכז השירות יהיה 

 המפורטים בהסכם ההרשאה. 

  :מדים .7

 תמרכז השירועובדי  לכללמסודרת ונקייה  ,הופעה אחידה יצורל על מנת 3.3

כל נותני השירות ילבשו מדים, לרבות מכונאים,  יש להקפיד על לבישת מדים.

במרכז שירות שהינו חלק מסוכנות מורשית מאבחנים וטכנאים. לכל עובד 

יינתנו שלוש מערכות לבוש מלאות, פרט לנעלי עבודה. מדי העובדים ייקבעו על 

רכשם מספקים בהתאם לאמות המידה של היצרן, ויש לאוריון מוביליטי ידי 

  .אוריון מוביליטיהמאושרים על ידי 



 
23 

אינו חלק מסוכנות מורשית ילבשו מדים כל נותני השירות במרכז שירות ש 3.3

שיאושרו מראש על ידי אוריון מוביליטי תוך התחשבות במותגים הנוספים 

 שניתן להם שירות במרכז השירות. 

 :רישוי .8

 שיון עסק תקף מהרשותייהיה רעל כל מחלקותיו  מרכז השירותל –עסק רישוי  3.3

 .מרכז השירותבה ממוקם  ליתאהמוניציפ

תקף  מוסךשיון יעל כל מחלקותיו יהיה ר מרכז השירותל – מוסךשיון יר 3.3

  .על פי הוראות חוק הרישוי והתקנות מכוחו התחבורה ממשרד
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  מוצרי תעבורהמחסן  –' זפרק 

 מבנה .1

וינוהל בהתאם  ממרכז השירותלק בלתי נפרד חיהיה  מוצרי התעבורהמחסן  .3.3

 .GACהנחיה של ל

מוצרי ישמשו רק את מחסן , אשר דלפקים 3יהיו  מוצרי התעבורה למחסן .3.3

 . התעבורה

תאפשר מעבר עגלת  השירותמרכז מהגישה לדלפק  - השירותמרכז דלפק ל .3.3.3

 מוצרי התעבורהחלון אספקת  ועמידה בטוחה ליד הדלפק.מוצרי תעבורה 

 מטר לפחות. 3.3וחב של יהיה בר

 .ס"מ 300 מינימאלי של ךאורב דלפק ללקוחות באזור חדר ההמתנה .3.3.3

על  ס"מ 303גובה  ס"מ 303דלת הכניסה למחסן תהיה ברוחב מינימאלי של  .3.3.1

 .מנת לאפשר כניסת מלגזה לטעינה ופריקה

 33בגודל מינימאלי של יהיה  יתמורשבסוכנות  מוצרי התעבורה מחסןשטח  .3.1

 מ"ר.

 מטר. 1.3יהיה  מוצרי התעבורה מחסן נימאלי שלמי גובה .3.3

 יכלול חלוקה לאזורים הבאים: מוצרי התעבורהמערך מחסן תכנון  .3.3

  ;השירותמרכז ל מוצרי תעבורהאזורים למדפים שיכילו  .3.3.3

למוצרי עם חלוקה  ;ללקוחות ממתינים )הזמנות מיוחדות( מוצרי תעבורה .3.3.3

אם ללקוח מועד הגעה שתו מוצרי תעבורהשהגיעו למחסן )צהוב(,  תעבורה

לא הגיעו )אדום(. ההזמנות  הוזמנו אך שהלקוחות מוצרי תעבורה)ירוק( ו

 המיוחדות ינוהלו במודול של מערכת המחשוב של מרכז השירות.

  ;להזמנות תיקון מוצרי תעבורה .3.3.1

 ;מוזמנים ערכות מוכנות לטיפולים .3.3.3

 ;(Fast Moving Itemsבתחלופה מהירה ) מוצרי תעבורה .3.3.3

, תקלת בטיחות סדרתית שהוחלפו במסגרת האחריות רי תעבורהמוצאזור ל .3.3.3

במסגרת הסכמי  יום ממועד ביצוע ההחלפה 30 -)אחסון ל והסכמי אחזקה

 ;(אחריותבמסגרת החודשים  3-ו אחזקה

חומרים המכילים  מוצרי תעבורהקורוזיביים או  מוצרי תעבורהאזור לאחסון  .3.3.3

 ;מסוכנים
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ים לכניסת משאית ולפריקתה. אזור זה , אשר יתאמוצרי תעבורהאזור קבלת  .3.3.3

 יהיה מופרד ממקומות החניה והשהיה של הלקוחות.

 .אוריון מוביליטיבמחסן יתבצע על פי הנחיות  מוצרי התעבורהסידור  .3.3.3

בלבד, אוריון מוביליטי יאושר על ידי  מוצרי התעבורהריהוט ועיצוב מחסן  .3.3

 .אוריון מוביליטיו/או הנחיות  היצרן הגדרותבהתאם ל

ואוריון  GACאם מחסן מוצרי התעבורה משמש עבור מספר מותגים, מוצרי  .3.3

בשטח שיוקצה רק  ,מוביליטי יאוחסנו באופן נפרד משאר מוצרי התעבורה

 ואוריון מוביליטי ויסומן כמיועד להם.  GACלמוצרי תעבורה של 

  ומערכות בקרה וניהול ציוד .2

ני, מסוף מחשב המותאם פנימי וחיצו טלפוןיותקן קו  מוצרי התעבורהמחסן ב .3.3

, מחובר לתוכנת ניהול השירות, אוריון מוביליטילתוכנות עדכניות שבשימוש 

  .מדפסתמחשב לוח )טאבלט( , DVD כונןלדוא"ל ולאינטרנט, 

 ON LINEאשר כמות המלאי תתעדכן  מוצרי תעבורהתוכנה לניהול מלאי של  .3.3

 סוכןאפשר להתוכנה ת חיוב כרטיסי העבודה או חשבוניות. במחשב בעת

אוריון מוביליטי  על פי דרישות מוצרי תעבורהללהנפיק דוחות  מורשהה

 .ובהתאם להוראות הדין

במחסן יותקנו מדפים במידות רוחב שונות, בהתאם לעומסים השונים ולגודל  .3.1

אוריון של  החלפים . מידות אלו יאושרו על ידי אגףמוצרי התעבורהאריזות 

 .מוביליטי

יהיו נהלים פנימיים לתכנון המלאי, אופן ביצוע  המוצרי התעבורלמחסן  .3.3

 אגףעל ידי הזמנות ומעקב פריטים שלא סופקו ללקוחות, נהלים אלו יאושרו 

  .אוריון מוביליטישל  החלפים

מקוריים ומוצרי תעבורה העומדים בדרישת  מוצרי תעבורהמחסן יכיל המלאי  .3.3

ימי  33של  יתמינימאל איכות והתאמה , היכולים לכסות דרישה ממוצעת

רשאית לשנות את מספר הימים האמור בסעיף  תהיהאוריון מוביליטי  .עבודה

 .עת לעתזה מ

ו/או רמת המלאי  מוצרי התעבורהבמחסן אם בזמן נתון רמת המלאי הכוללת  .3.3

נמוכה מהכמות הדרושה, כאמור לעיל, אזי  תהיהמסוים  מוצר תעבורהלגבי 

 את רמת המלאי כנדרש. ידילהשלים באופן מי מורשהה סוכןהמתחייב 

קוד  ל ידיע יהיו ניתנים לאיתור מוצרי התעבורהבמחסן  מוצרי התעבורהכל  .3.3

 .מוצר תעבורהבמחשב, כאשר יוגדר איתור נפרד לכל 

 לוקס. 3,000של  מינימאלית תאורה ברמהתותקן  ןבמחס .3.3
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מוצרי להחזיק במחסן  מורשהה סוכןהאשר על  מוצרי התעבורהרשימת  .3.3

, כאשר כל שינוי אוריון מוביליטיל אגף החלפים ש ע על ידיתקב, התעבורה

 .בסוכנות המורשית ברשימה יאושר על ידי מנהל השירות

 . ןבמזומ יתבצעהראשוני  מוצרי התעבורהעבור מלאי בתשלום ה .3.30

במחסן מוצרי התעבורה באופן שמוצרי התעבורה הסוכן המורשה ינהל את  .3.33

מוצר  ,מלאי פעילודשים ייחשב ח 33מוצר תעבורה שנמצא במחסן עד  הבא:

יסומן באופן ו , ייחשב מלאי איטייםחודש 33-13 תעבורה שנמצא במחסן

שיוצא  ייחשב מלאי מת חודשים 13מעל מוצר תעבורה שנמצא במחסן  ,מיוחד

  .מהמחסן וינוהל כמלאי נפרד

  כוח אדם .3

 תכלול את התפקידים הבאים: מוצרי התעבורהמצבת כוח האדם במחסן  .1.3

אשר ישמש גם  מנהל מחסןיהיה  כל מותג שהוא,בקשר ל, כניסות ביום 10עד  .1.3.3

  .מחסנאי

גם יש לגייס  ,10היא מעל  מוצרי התעבורהאם כמות הכניסות ביום למחסן  .1.3.3

 .בנוסף למנהל מחסן מחסנאי

כל שינוי של מנהל . אוריון מוביליטיהעסקת מנהל המחסן כפופה לאישור  .1.3

, כולל ציון מחליפו, אשר הרקע יאוריון מוביליטהמחסן יועבר לידיעת 

 כניסתו לתפקיד. טרםהמקצועי שלו ייבדק 

 : מוצרי תעבורה .4

אוריון על ידי  מורשהה סוכןהראשונית תועבר ל מוצרי התעבורהרשימת 
 .מוביליטי
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  אתר אינטרנט לסוכנות מורשית –פרק ח' 

סוכנויות מערכת אתרי אינטרנט מתקדמת ואחידה ל אוריון מוביליטי מקימה .3

המורשות. מערכת האתרים מספקת לסוכנויות המורשות מראה אחיד, עמידה 

אוריון בסטנדרטים טכנולוגיים מתקדמים וקבלת עדכוני תוכן אוטומטיים, מאתר 

. עם זאת, המערכת מאפשרת גם אזורי תוכן מקומיים לכל סוכנות מוביליטי

 ועוד.מורשית לרבות הוספה ועריכת עמודים, שירותים מבצעים 

( לאתר באמצעותו היא CMSתקבל ממשק ניהול עצמאי )מיני  המורשית הסוכנות .3

 :מורשית חודיים לכל סוכנותיתנהל עצמאית את התכנים השונים הי

 .עמוד מבצעים 3.3

 '. , משרות וכוהמורשית אזור תוכן לעובדי הסוכנות 3.3

 מציעה, כולל מועדון לקוחות.המורשית שירותים מיוחדים שהסוכנות  3.1

)עמודי טקסט  המורשית הסוכנות על פי שיקול דעתתוכן ומידע נוספים,  עמודי 3.3

 מעוצב( ללא הגבלת כמות העמודים.

 Meta-שילוב פייסבוק פיקסל, אנליטיקס וכדוגמת שילוב כלי סטטיסטיקה ) 3.3

Tags.) 

לעידכון דגמי הרכבים, מחירים וכיו"ב מתעדכנים  ביחסהתכנים המשותפים  .1

 .GAC.co.il בישראל GAC אוטומטית מהאתר המרכזי של

לתקינות  להנגשת האתר על פי הוראות הדין, תהיה אחראית המורשית הסוכנות .3

  .של אוריון מוביליטיהאתר, לעדכניות התכנים ולקידום האתר על פי נוהל עבודה 

אתרי  רשאית, מעת לעת, לעדכן או לערוך שינויים באופן הפעלתאוריון מוביליטי  .3

 .אוריון מוביליטיו/או  היצרןפי החלטת על  המורשות הסוכנויות

וכן בעלות  לרבות הנגשתו על הסוכן המורשה לשאת בעלות הקמת אתר האינטרנט .3

 .בנוהל אתרי הסוכנויות כמפורט התחזוקה החודשית
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  העובדיםרווחת ו לשימוש םמתח -פרק ט' 

קם כחלק או מרכז השירות אם אינו מו רווחת עובדי הסוכנות המורשיתשימוש ול .3

המורשית או במבנה מרכז השירות, על פי  במבנה הסוכנות, מסוכנות מורשית

 :יהיה מתחם שיכלול העניין,

את הציוד הבא:  , לכל הפחות,אשר יכלול מ"ר 3בשטח מינימאלי של  מטבחון 1.1

חד  קרוגל, ארון אחסון מינימאלי וכלי אוכלקרה, מקרר, מיומתקן שתייה חמה 

  .פעמיים

שולחנות אשר יכלול את הציוד הבא:  ח מינימאלי של _ מ"רבשט חדר אוכל 1.2

או מרכז השירות  המורשית מצוות העובדים של הסוכנות 10%וכיסאות להסבת 

ם, אמצעים לקירור "סכוצלחות, כוסות, , אם אינו מוקם בחלק מסוכנות מורשית

 .וחימום אוכל

כה יהיה את בחדר ההדר עובדים. לכל צוותשיכלול מקומות ישיבה  חדר הדרכה 1.3

שקע , מחיק, כיסאות, שולחןקיר ערכת סאונד, לוח מסך, מקרן, הציוד הבא: 

 . התחברות למחשב / אינטרנט

  .בכמות ובשטח כמתחייב מהוראות הדין חדרי שירותים  1.4

 3 -לא פחות מ. בחדר המקלחות יהיו מקלחות 1 לפחות חדר מקלחות שיכלול  1.5

או מרכז השירות אם  כנות המורשיתלשימוש עובדי הסו מתקני אחסון )לוקרים(

 . אינו מוקם כחלק מסוכנות מורשית

מראש ובכתב לתכנון אוריון מוביליטי על הסוכן המורשה לקבל את אישור  .3

 .לרבות לציוד שיותקן בו לעילכמפורט  המתחם

בכל עת  לעיל םבמתחכל הבנוי והמותקן באחריות הסוכן המורשה לדאוג לתקינות  .1

אוריון מוביליטי שנים בהיקף שיוסכם עם  3 -אחת ל תחםמערוך שיפוץ בוכן ל

 . מראש ובכתב
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 מורשה סוכןלקבלת אישור להיות  שלבי התקדמות –נספח א' 

בעל סוכנות  מורשה סוכןלהיות  שעל מועמדת לעמוד בהם על מנתאלו שלבי ההתקדמות 

 בהתאם לאמות מידה אלו:או מרכז שירות, מורשית 

 בצירוף אישור עו"ד לקיום תנאי הסף המשפטיים משפטי של המועמדתהמבנה ה הגשת .3

 ;אוריון מוביליטילאישור 

עליהם תבנה  מקרקעיןמיקום ה, הגשת 3ימים לאחר קבלת האישור לשלב  10בתוך  .3

 ;אוריון מוביליטילאישור  בצירוף מסמכים רלוונטיים יתמורשסוכנות ה

 של המועמדת עסקיתהתכנית , הגשת ה3 ימים לאחר קבלת האישור לשלב 10בתוך  .1

אוריון לאישור בפרק ב' לאמות מידה אלו  3.1בצירוף אישור מגורם פיננסי בהתאם לסעיף 

 ;מוביליטי

אדריכלית למבנה סוכנות התכנית , הגשת ה1ימים לאחר קבלת האישור לשלב  33בתוך  .3

 ;אוריון מוביליטילאישור או מרכז השירות  יתמורשה

יתר תנאי הסף המפורטים באמות , הגשת 3ימים לאחר קבלת האישור לשלב  33בתוך  .3

 .אוריון מוביליטילאישור  בנקאית כתב ויתור על סודיות בצירוף מידה אלו

אוריון , הגשת לוחות זמנים לאישור 3ימים לאחר קבלת האישור לשלב  10. בתוך 3

 .מוביליטי

 

למעט  שלב הקודםל ן מוביליטיאוריו אין להמשיך לשלב הבא בטרם התקבל אישור

 .אוריון מוביליטינסיבות מיוחדות באישור 
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 שאין בו קבלת קהל  (S2) מרכז שירות -' בנספח 

אוריון סוכן מורשה קיים אשר יעמוד בקריטריונים הבאים ויקבל את אישור  .3

שר אשאין בו קבלת קהל  S3, שיפעל במתכונת יוכל להקים מרכז שירות מוביליטי

 :מוביליטי אוריוןיספק שירותים לסוכנות מורשית או לאולם תצוגה בבעלות 

 . S3במתכונת 

 ;שהוא , מכל מותגכניסות כלי רכב ביום 10לסוכן המורשה מעל  (א)

)אינדקס( בסקרי שביעות רצון לקוחות שירות  33%ציון מינימאלי של  (ב)

ות בארבעה הרבעונים האחרונים קודם להגשת הבקשה להקמת מרכז שיר

  ;, בכל המותגים שהסוכן המורשה נותן להם שירותשאין בו קבלת קהל

הוא באזור שמרכז השירות יספק לה שירותים  מורשיתהסוכנות המיקום  (ג)

החליטה שקיים בו צורך לשיפור זמינות השירות וניתן  שאוריון מוביליטי

 ; שאין בו קהלת קהללהקים בו מרכז שירות 

שאין בו מורשה לצורך הקמת מרכז שירות  הוכחת יכולת כלכלית של סוכן  (ד)

  תכנית עסקית מבוקרת על ידי רואה חשבון;קבלת קהל ב

ק"מ בקו אווירי  10יוקם במרחק של עד שאין בו קבלת קהל מרכז שירות  .3

ק"מ בקו  3או במרחק של עד  שלה יספק שירותים מהסוכנות המורשית הקיימת

  אווירי מאולם תצוגה בבעלות אוריון מוביליטי

את התכנית האדריכלית של המבנה,  אוריון מוביליטיהסוכן המורשה יציג בפני  .1

תאשר מראש  אוריון מוביליטיבהתאם להוראות אמות המידה והסכם ההרשאה. 

 ובכתב את התכניות. 

כל דרישות אמות המידה המפורטות בחוברת זו ובהסכם ההרשאה החלות על  .3

יחולו בשינויים המחויבים גם  יתמרכז שירות שמוקם שלא כחלק מסוכנות מורש

ובכפוף  אוריון מוביליטי, כפי שייקבע על ידי שאין בו קבלת קהלעל מרכז שירות 

 להוראות בנספח זה. 

 להלן: כמפורט 2Sבמתכונת שירות  יספקמרכז שירות  .3

 ; Service –לכלי רכב  וטיפולים , אחזקה, מתן אחריות יצרןשירות)א( 

 .Spare parts –מכירת מוצרי תעבורה )ב( 

מרכז השירות שאין בו הסוכנות המורשית תוכל לתת את שירותי הפחחות של  .3

 בסוכנות המורשית, שינוע כלי הרכב יעשה על חשבון הסוכן המורשה. קבלת קהל 

לא יהיה ישות משפטית שונה מהסוכן המורשה שאין בו קבלת קהל מרכז שירות  .3

יהיה ישות זה תב כי מרכז שירות אישרה מראש ובכאוריון מוביליטי אלא אם כן 

משפטית נפרדת מהסוכן המורשה. הסוכן המורשה יהיה רשאי להקים את מרכז 
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נתנה  שאוריון מוביליטיבשותפות עם צד שלישי, ובלבד שאין בו קבלת קהל שירות 

 את אישורה לכך מראש ובכתב לרבות באשר לזהות הצד השלישי. 

ה חלק מהמבנה הארגוני של הסוכן לא יהישאין בו קבלת קהל מרכז שירות  .3

רשאית לאשר  אוריון מוביליטי. ולא יסתמך על אותה מצבת כוח אדם המורשה

מראש ובכתב כי בעלי תפקידים בסוכן המורשה יהיו גם בעלי תפקידים במרכז 

שאין בו קבלת . בכל מקרה, כוח האדם במרכז שירות שאין בו קבלת קהלשירות 

  ין, אם ישנן.יהיה בהתאם לדרישות הדקהל 

יכלול את בעלי התפקידים שאין בו קבלת קהל הצוות המקצועי במרכז שירות  .3

 הבאים )למעט ביחס לסעיף א', אפשרי שאדם אחד ימלא שני תפקידים(: 

לטיפול ברכבים בעל כתב הסמכה לניהול מוסך והסמכה  –מנהל מרכז שירות (א)

 בפועל בתפקיד זה . נושא תפקיד זה ישמש1רמה ( 031חשמליים )מספר מקצוע 

שנים לפחות  1שנים בניהול מוסך, מהן  3יהיה בעל ניסיון מינימאלי של ו

 חשמלי והיברידי.  בניהול מוסך לרכב פרטי

 בעל רישיון לניהול מקצועי של מוסך בהתאם לדרישות הדין.  – מנהל מקצועי (ב)

מנהל בפועל של העובדים במרכז השירות ומקצה את העבודה  – מנהל עבודה (ג)

שנים  1תאימה לכל עובד. מנהל העבודה יהיה בעל ניסיון מינימאלי של המ

 לרכב פרטי חשמלי והיברידי.  במוסךבניהול מחלקה 

יכולת וניסיון של שנתיים לפחות  – מאבחן תקלות )איש דיאגנוסטיקה( (ד)

. מאבחן התקלות יכיר חשמלי או היברידי באבחון, איתור ותיקון תקלות ברכב

: מנוע, חשמל וגוף, והוא יקדיש את מרבית שעות עבודתו את כל מערכות הרכב

 לעבודת האבחון. 

 בעלי ידע וניסיון בתחום השירות הטכני ו/או מכירות.  – יועצי שירות (ה)

רמות שונות, החל מרמת טכנאי עוזר ועד רמת  3 -הטכנאים יוכשרו ב - טכנאים (ו)

מומלץ כי . י, לרבות הסמכות לטיפול ברכב חשמלי והיברידמאבחן תקלות בכיר

  לפחות אחד מטכנאי השירות יהיה מוסמך לבדיקה ולכיוון מתלים וסרנים.

יהיה בהתאם למפתח  שאין בו קהלת קהל היקף הצוות המקצועי של מרכז שירות .30

 ואוריון.   GACעל פי נהלי צוות ביחס לכניסות 

ינהל מחסן מוצרי תעבורה נפרד מהסוכנות שאין בו קבלת קהל מרכז שירות  .33

. חשבון מוצרי תעבורה נפרד יוגדר עבור מרכז על פי אמות מידה אלה רשיתהמו

 שאין בו קבלת קהל.שירות 

למרכז שירות שאינו בו קבלת קהל לעשות יותר , בכפוף לאישור אוריון מוביליטי .33

או  שימוש במחשבים שנמצאים מחוץ למרכז השירות, כגון מחשב באולם תצוגה

 . מספק להם שירותיםבסוכנות מורשית, שמרכז השירות 
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 יכלול: שאין בו קבלת קהל שטח מרכז שירות  .31

 מ"ר; 300 –אזור עבודה, מחסן מוצרי תעבורה, שירותי עובדים  (א)

 3 –בפרק ו' לאמות המידה, כאשר ל  3תאי עבודה כמוגדר בסעיף  3מינימום  (ב)

 טון; 1.3מתוכם יהיו ליפטים לעומס עבודה בטוח מינימאלי של 

מטר וחניית נכים בגודל  1X3חניות בגודל  3ות מתוכם חניות עבור הלקוח 3 (ג)

3X3 .מטר 

או הסוכנות העברת הרכב מאולם התצוגה הסוכן המורשה יהיה אחראי על  .33

 .באמצעות נהג מטעמוובחזרה למרכז השירות המורשית 
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  ותוכנה ת מידעומערכ -' גנספח 

 מחשבים אישיים
 

 ואיכותימתוצרת יצרן מוכר  ( יהיה מחשבחאו לו נייח או ניידהמחשב האישי ) .3
  לא מחשב בהרכבה אישית.ו

  שנים. 3.3גיל המחשב לא יעלה על  .3

על גבי המחשב האישי תותקן מערכת הפעלה חוקית בלבד מתוצרת חברת  .1
 "מיקרוסופט".

מערכת ההפעלה שתותקן תהיה כזו שנמצאת תחת תמיכה פעילה של חברת 
 חה שוטפים."מיקרוסופט" ויש לה עדכוני אבט

עדכונים של מערכת ההפעלה יותקנו באופן עקבי על גבי המחשבים האישים  .3
 בהתאם להפצתם על ידי חברת "מיקרוסופט".

על גבי המחשב האישי תותקן תוכנת אנטי וירוס חוקית. לתוכנת האנטי וירוס  .3
יירכש עדכון תוכנה והמחשב יוגדר כך שקובץ ה"חתימות" יותקן באופן 

 אוטומטי.
נקודת זמן המחשב האישי יכיל את קובץ ה"חתימות" העדכני האחרון בכל 

 שהפיצה חברת האנטי וירוס.

תווים, סיסמא  3המחשב האישי יהיה מוגן בסיסמא מורכבת )מינימום  .3
המכילה קומבינציה של אותיות ומספרים עם עדיפות לתוויים ייחודים כדוגמת 

את הסיסמא בכל תשעים  המשתמש יידרש באופן אוטומטי להחליף @(. ,# , $
אין  הסיסמא תהיה סיסמא אישית לכל עובד ולא סיסמא משותפת. יום.

  להדביק או לרשום את הסיסמא על פתק ולתלות על המחשב או בסמוך לו.

התוכנות המותקנות על גבי המחשב יהיו התוכנות המקוריות שמגיעות עם  .3
הורדת תוכנות  המחשב בתוספת תוכנות עסקיות בלבד. חל איסור חמור על

 דרך האינטרנט והתקנתן בצורה מקומית על גבי המחשב האישי.

 כל מחשב אישי יכיל תוכנת אופיס חוקית של חברת מיקרוסופט. .3

 חל איסור להתחבר במקביל לרשת האלחוטית ולרשת הקווית בסוכנות .3
 .יתמורשה

על גבי המחשב   VPNמתבצע חיבור מהבית של המחשבים הניידים יותקןאם  .30

 מורשהה סוכןהשל  firewallיד והתקשורת תבוצע באופן מאובטח מול ה הני

 בפסקה הנוגעת לשרתים(. firewall)ראו הרחבה בנוגע ל 

 'אינץ 33בכל מקום בו המחשב משרת לקבלת קהל יותקן מסך שטוח בגודל  .33
 ומעלה.

חזיק רשימת מצאי מסודרת של המחשבים האישים. רשימה י מורשהסוכן הה .33
ספק ממנו נקנה הץ ותכיל את שם המחשב, מועד הרכישה, זו תשמר בקוב

 , סוג מעבד, כמות זיכרון, גודל כונן קשיח.יתמורשה המחשב, מיקום בסוכנות
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 מחשב נייד דיאגנוסטיקה
 

 תכנת הדיאגנוסטיקה תותקן על מחשב אבחון ייעודי. .3

אמצעי הכניסה לתכנת הדיאגנוסטיקה יישמרו בסודיות ולא ימסרו לאף גורם  .3
 עט עובדי הסוכן הרלוונטיים. למ

חיבור רכב למחשב יעשה באמצעות אביזר חיבור שנרכש מאוריון מוביליטי,  .1
 המופעל על ידי תכנת הדיאגנוסטיקה.

מחשב הדיאגנוסטיקה יחובר באופן קבוע לרשת אלחוטית עסקית מוצפנת ולא  .3
ל )ראו הרחבה בפסקה ש יתמורשסוכנות ההלרשת האלחוטית של לקוחות ואורחי 

 רשתות אלחוטיות(.
 חיבור זה מאפשר את קבלת עדכוני האבטחה למחשב הדיאגנוסטיקה.

חל איסור מוחלט להתקין תוכנות אחרות על מחשב הדיאגנוסטיקה ולעשות בו  .3
 שימוש אחר )כגון שימוש משרדי(.

 
 שרתים

 
ולא שרת  ואיכותי מוכריצרן  יהיו מתוצרת מורשהה סוכןהשרתים המשמשים את  .3

 צמית.בהרכבה ע

שנים. כל השרתים יהיו תחת חוזה תחזוקה בתוקף בכל  3.3גיל השרת לא יעלה על  .3
 רגע נתון.

 על גבי השרת תותקן מערכת הפעלה חוקית. .1

ויש לה  מערכת ההפעלה מערכת ההפעלה תהיה כזו הנמצאת בתוקף אצל יצרן .3
 עדכוני אבטחה שוטפים.

 רכת ההפעלה.השרת יבצע עדכונים שוטפים בהתאם להפצה של יצרן מע .3

על גבי השרת תותקן תוכנת אנטי וירוס חוקית ולתוכנה זו יירכש עדכון תוכנה  .3
בכל נקודת זמן  והשרת יוגדר כך שקובץ ה"חתימות" יותקן באופן אוטומטי.

 השרת יכיל את קובץ ה"חתימות" העדכני האחרון שהפיצה חברת האנטי וירוס.

וים, סיסמא המכילה קומבינציה ות 3השרת יהיה מוגן בסיסמא מורכבת )מינימום  .3
סיסמא זו  @(. ,של אותיות ומספרים עם עדיפות לתוויים ייחודים כדוגמת # , $

ולא תועבר בשום מקרה  מורשהה סוכןהתשמש אך ורק את אחראי המחשוב של 
אין להדביק או לרשום את הסיסמא על פתק ולתלות  .מורשהסוכן ההלידי עובדי 

 על השרת או בסמוך לו.

וכנות המותקנות על גבי השרת יהיו התוכנות המקוריות שמגיעות עם השרת הת .3
בתוספת תוכנות עסקיות בלבד. חל איסור חמור על הורדת תוכנות דרך האינטרנט 

 והתקנתם בצורה מקומית על גבי השרת.

 כל התוכנות המותקנות על גבי השרת יהיו חוקיות. .3

רגע נתון. בחדר יותקן מיזוג אוויר השרתים יאוחסנו בחדר ייעודי נפרד ונעול בכל  .30
השרתים  שעות ביממה. ניקוז המזגן יעשה חיצונית לחדר השרתים. 33אשר יפעל 

בחדר השרתים תותקן מערכת כיבוי אש  יותקנו בארון ייעודי ולא יונחו על הרצפה.
 ייעודית המתאימה ספציפית לחדרי מחשוב.

לות חשמל ומשמש בנוסף ( הנותן מענה לנפיUPSכל שרת יחובר ל"אל פסק" ) .33
 כמייצב מתח.
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מרכזי המשמש כשער בין הרשת הפנימית של  firewallבחדר השרתים יותקן  .33

יהיה מתוצרת חברת  firewallלבין הרשת החיצונית. ה  מורשהה סוכןה

checkpoint  או חברתfortigate. 

 יירכש עדכון תוכנה והוא יהיה תחת חוזה שירות חומרה ותוכנה.  Firewallל 

ותחזוקתו השוטפת תעשה על ידי איש מקצוע ייעודי שזו  firewallהגדרת ה 
 התמחותו והוא יגדיר את ה"חוקים" הפנימים.

 גיבוי נוהל פי על ליום אחת חיצוניות לקלטות יגובה השרתים גבי על הנמצא המידע .31
הקלטות המכילות את  .הגיבוי נוהל פי על ברוטציה יוחלפו הגיבוי קלטות. כתוב
ויים יישמרו בכספת חסינת אש אשר תותקן מחוץ לחדר השרתים בחדר נעול. הגיב

לחילופין יישמרו הקלטות במתקן חיצוני אצל ספק ייעודי שזה תחום התמחותו 

( ומחזיק מתקן העונה על הסטנדרטים של שמירת databank)כדוגמת חברת 
לקבלת אישור  בכפוף נים לענןוניתן להשתמש בגיבוי הנת ,לחילופין קלטות גיבוי.

בחינה יסודית של  . אישור כאמור יינתן רק לאחראוריון מוביליטימראש ובכתב מ
  על ידי הסוכן המורשה. אבטחת המידע בפתרון המוצע

חזיק רשימת מצאי מסודרת של שרתים. רשימה זו תשמר בקובץ י מורשהה סוכןה .33
עבד, כמות ותכיל את שם המחשב, מועד הרכישה, ספק ממנו נקנה המחשב, סוג מ

 זיכרון, גודל כונן קשיח ושימוש מרכזי.

 
  רשתות אלחוטיות

 
נה יתהי או במרכז שירות שאינו מוקם כחלק מסוכנות מורשית יתמורשבסוכנות ה .3

סוכן הרשת אלחוטית פתוחה עבור קהל לקוחות  ות אלחוטיות נפרדות:תרששלוש 
 מורשהוכן הסהרשת אלחוטית סגורה ומוצפנת אשר תשמש את עובדי  ,מורשהה

 מרכז השירות. עבור מערכת האבחון ב רשת אלחוטית סגורה ומוצפנתו בלבד

 הרשתות האלחוטיות. שלוש לא יהיה חיבור בין  .3

ת והסיסמא לא תינתן בשום סיטואציה וה מוצפנינת תהיוהפנימי ותהרשת .1
 .מורשהסוכן ההללקוחות 

 בטחת.מחשב הדיאגנוסטיקה הנייד יחובר אך ורק לרשת הפנימית המאו .3

הנייחים לא יחוברו לרשת האלחוטית אלא אך ורק לרשת  מורשהסוכן ההמחשבי  .3
מורשים  ומחשבי הלוח , המחשבים הניידיםיתמורשה הקווית הפרוסה בסוכנות

להתחבר לרשת האלחוטית הפנימית המוצפנת אבל אין לחבר במקביל לרשת 
 הפנימית ולרשת הקווית.

  הרשתות האלחוטיות.לשלוש א יחוברו הטלפונים הניידים של עובדי החברה ל .3

לטובת רשת האורחים מומלץ לרכוש ציוד ייעודי המאפשר הענקת סיסמא חד  .3
 פעמית המאפשרת התחברות למספר שעות נתון בלבד.

  תקשורת
 

 יבוצע דרך קו ייעודי בלבד. אוריון מוביליטיחיבור התקשורת הפנימי מול  .3

תקשורת נפרד. קו זה יחובר לשרת ה החיבור לרשת החיצונית יבוצע באמצעות קו  .3

firewall  מורשהסוכן ההשל. 
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החוסם באופן  GEOולהפעיל שירות  firewall -על גבי שרת ה IPSמומלץ להפעיל  .1
אוטומטי גישה לרשת מחוץ למדינת ישראל ועל ידי כך להקטין משמעותית את 

 הסיכון לתקיפות "האקרים".

 מורשהסוכן ההוע גישה של עובדי מומלץ להפעיל שירות בקרת גלישה כדי למנ .3
 ם המכילים קוד זדוני.ילאתר

ובהתאם יוגדרו  מורשהסוכן הה בהתאם לנהלי domainיוגדר  מורשהסוכן לכל  .3
 כתובות דואר אלקטרוני מתאימות.

 
 בסוכנות מורשית נהלי עבודה

 
יוגדר נוהל קליטת עובד ובו הגדרות איזה ציוד מחשוב נדרש לכל עובד ומהם  .3

 הרלוונטיות בכל תוכנה. ההרשאות

הנוהל יכיל "טופס טיולים" הכולל חלק הנוגע לציוד  .יוגדר נוהל עזיבת עובד .3
יוודא שהעובד החזיר את כל הציוד ויחתום לצד  מורשהה סוכןההמחשוב. נציג של 

באופן מידי ייסגרו ההרשאות של העובד העוזב  העובד על גבי "טופס הטיולים".
קופה קצרה יימחק החשבון של אותו עובד מתוך למערכות השונות ולאחר ת

עם סיום עבודתו של העובד, כל דואר אלקטרוני שיישלח לכתובת הדואר  הרשת.
האלקטרוני של העובד, ייענה במענה קבוע המפנה את הפונה אל מנהל הסוכן 

 המורשה.

בקרב העובדים הנחיות שימוש מסודרות הנוגעות לשימוש יפיץ  מורשהה סוכןה .1
מחשב ובתוכנות הרלוונטיות בהתאם לאמור לעיל. בין השאר יובהרו ברשת ה

נושאי הסיסמאות )שימוש אישי בלבד, סיסמא מורכבת...(, איסור התקנת תוכנות 
באופן עצמאי, איסור הורדה מרשת האינטרנט, הנחיות גלישה בטוחה ברשת 

 .לשנה יבוצע ריענון של הנחיות אלו אחת האינטרנט ועוד.

 ואחראי לביצוע ובדיקת הגיבויים. מורשהה סוכןגיבוי ביוגדר נוהל  .3

  בסוכנות מורשית תחזוקת הרשת
 

איש מקצוע ייעודי להקמה, טיפול ותחזוקת הרשת בהתאם מנה י מורשהה סוכןה .3
 להנחיות במסמך זה.

שנתיים איש המקצוע יהיה בעל הסמכות מיקרוסופט מתאימות ובעל ניסיון של  .3
 בטיפול ברשתות מחשוב.

למתן מענה  יתמורשה המקצוע יהיה זמין לאורך שעות הפעילות של סוכנותאיש  .1
 .יתמורשסוכנות הההמחשוב של צרכי ל

בחברת מחשוב חיצונית אשר תעניק שירותי סתייע י מורשהה סוכןהלחילופין  .3
 בהתאם להנחיות במסמך זה. מורשהה סוכןמחשוב ל

ול מחלקת מערכות מ יעבדו או חברת המחשוב החיצונית איש המקצוע הייעודי .3
איש הקשר של  והם יהיומחשוב הבכל הקשור לענייני  אוריון מוביליטימידע של 

 בתחום זה. מורשהה סוכן

כל שינוי הנוגע להנחיות המופיעות במסמך זה או הקשורות בתוכנות הנדרשות  .3
אוריון יבוצעו בתיאום מול מחלקת מערכות מידע של  אוריון מוביליטילעבודה מול 

 .ימוביליט
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  בסוכנות מורשית נוהל גיבויים

הול הגיבויים הינו הכרחי על מנת לאפשר שיחזור נתונים קריטיים וחזרה למצב ינ -כללי 
באופן תקין ורציף ולבדוק  הנוהל יש להקפיד על ביצוע ,כן . עלעבודה במהירות המרבית

 דע הארגוניהגיבוי יתבצע עבור כלל השרתים והמי .את היסטוריית הגיבויים באופן יומי
  .מורשהה סוכןהשל 

בכפוף לקבלת אישור מראש  נים לענןוניתן להשתמש בגיבוי הנת על אף המפורט להלן,
בחינה יסודית של אבטחת המידע  . אישור כאמור יינתן רק לאחראוריון מוביליטיובכתב מ

יים על ידי הסוכן המורשה. גיבוי לענן ייעשה על פי המפורט להלן, בשינו בפתרון המוצע
 המחויבים. 

רשאי, לפי  מורשה סוכןההדרישות בנוהל זה הן דרישות מינימאליות לגיבוי הנתונים. 
 שיקול דעתו, לקבוע נוהל גיבויים מחמיר מזה המפורט להלן. 

  :לגיבוי הנתונים נוהל .3

 א' עד באמצעות חמש קלטות שונות עבור ימים הגיבוי היומי מתבצע יומי:  גיבוי
נעשה בכל שבוע כאשר גיבוי יומי, שבוע תוקצה קלטת שתשמש ל. עבור כל יום ב'ה

 באמצעותהקלטות ימוספרו  .קלטות של השבוע שעברשימוש חוזר )"דריסה"( ב
 . הבא: יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי באופןמדבקה 

 ום ו' בכל י :באמצעות שמונה קלטות שונותמתבצע  שבועיהגיבוי ה :גיבוי שבועי
יבוצע הגיבוי על קלטת ייעודית שבועית. הקלטות השבועיות ימוספרו בצורה 

. 3, שבוע 3, שבוע 3, שבוע 3, שבוע 3, שבוע 1, שבוע 3, שבוע 3הבאה : שבוע 
כל קלטת ייעשה שימוש חוזר בקלטות אלו יוחלפו ברוטציה מדי שבוע כך ש

 .שבועות לשמונהשבועית אחת 

 באופן ון(: קלטת ייעודית לכל חודש בשנה אשר תמוספרגיבוי חודשי )קלטת ארכי 

שייקבע מומלץ  .20xx, חודש מרץ  20xx, חודש פברואר  20xxהבא : חודש ינואר 

 שנקבע, ביום .למשל: כל הראשון לחודש יום קבוע בחודש ליצירת הגיבוי החודשי,

קלטת ב .לא תוכנס הקלטת היומית ה"רגילה", אלא קלטת הארכיון החודשית
בסוכנות  היא תישמר אלאשאר הקלטות בכ החודשית לא ייעשה שימוש חוזר

 .ארכיוןל יתמורשה

 13קלטת ארכיון(: השימוש בקלטת זו יבוצע ביום האחרון של השנה ב )י תגיבוי שנ 
ביום זה לא תוכנס הקלטת היומית ה"רגילה", אלא קלטת הארכיון  לדצמבר.

אלא היא שאר הקלטות בכ זרלא ייעשה שימוש חו השנתית קלטתב .השנתית

 .ארכיוןל יתמורשבסוכנות ה תישמר

 .כמתואר מעלה לשימוש שנעשה בהןכל הקלטות יסומנו בהתאם יש להקפיד כי 

 הקלטת את יוציא בוקר העובד בכל לגיבויים. אחראי עובד ימנה מורשהה סוכןה .3
 יחיצונ ייעודי אחסון באתר או במשרד אש חסינת לכספת אותה יכניס הקיימת,

ויכניס במקומה את קלטת היום המתאימה שהביא  databank חברת כדוגמת
מהכספת חסינת האש במשרד או מאתר האחסון הייעודי. כמו כן, באחריות העובד 
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 –לבדוק את תקינות הגיבוי היומי בהתאם לדיווח התוכנה ולחתום בדף ניהול גיבויים 

 ,Normal, failת סטאטוס הדיווח כאישור לביצוע בדיקת דיווח תקינות גיבוי ולציין א

abort)) . ל "באחריות העובד הנ קיים כשל בגיבויים יש לטפל בעניין באופן מידי!אם

 .זה לענייןמקומו  את ממלאולדאוג לעדכן את העובד שלהודיע על היעדרות מהעבודה 

 ולכן יתמורשסוכנות הה ממתחם הקלטות להוצאת מאוד גדולה חשיבות יש -הערה  .3
  ייעודית לגיבוי הנתונים. חיצונית חברה בשירותי השתמשל מומלץ


