
 
 

 

 מהדורה חדשה

    _______________________________________________________________________ 
  לוד  1רחוב יוספטל , ,בניין הנהלת הרכבת| רכבת ישראל בע"מ  |חטיבת הנוסעים   |אגף פקחים  

              

 "ה אלול, תשפ"בכ
 2022ספטמבר,  21

 
 02918317  סימוכין

 פקחיםאל: 
 

 שלום רב,

 
 11עדכון מספר  – 52 חוזר פקחים מס'

 בדיקת רכבת נוסעים בתחילת סידור
 

. הבדיקה 91על הפקח לבצע בדיקת הרכבת יחד עם הנהג טרם צאתה, על פי תקנה  .1
חנה בצירוף ויזה חתומה כוללת בדיקת בלימה וכשירות הרכבת טרם יציאתה מהת

 .על פי התקנות

בתחילת סידור על הפקח לחבור לנהג לעדכן את מספר המירס, לקחת את הויזה  .1.1
 .ולצאת יחד עם הנהג לביצוע בדיקת רכבת

בעת החלפת סידור/רכבת חובה על הפקח לעלות מול הנהג ולעדכן אותו על  .1.2
 .הלך הנסיעהההחלפה, תוך החלפת מספרי מירס, לצורך קיום קשר רציף במ

שעל הפקח לבצע במסגרת בדיקת רכבת  והפעולות ופירוט הבדיקותלהלן ריענון  .1.3
 בתחילת סידור.

                                                           
 .1.3.3עדכון סעיף  –מהות העדכון  1

 .14חוזר פקחים  2
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ובין השאר: אלונקה, מטפי כיבוי אש,  תקינות ציודכמו כן כל הפקח לוודא  .1.4
 ערכות עזרה ראשונה / החייאה, סולמות, פטיש חירום לנפוץ שמשות וכיוצ"ב.

1.5.

1.6.

1.7.

 
 נא פעלו בהתאם לאמור בחוזר זה.

 
 
 
 
  :עתקה

 סמנכ"ל נוסעים
 סגן מנהל אגף פקחים
 ממונה פקוח תפעולי

 ממונה הדרכה חטיבת נוסעים
   מרכז הדרכה, לוד  

                                                           
 .3.3הוראות הפעלת הרכבת חלק ב' נספח ז' סעיף  3
 בנושא בדיקת תקינות מכשיר אלחוט 09/02/17מיום  4/17פרסום חוזר תנועה להוראות הפעלה  4
 .4יווח לפי חוזר פקחים יש להקפיד על ד 5
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 ערכת רופא ברכבת - נספח א 
 

 .בתחילת סידור על הפקח לבצע בדיקת המצאות ערכת רופא בקרון .1

במידה ובבדיקה לא יימצא ערכה יש לעדכן את מרכז אחזקת נייד ולא לעכב את  .2
 .ערכה חליפית יציאת המערך. במקביל יש לפעול להשלמת

וד ציוד לפקח למתן מענה ראשוני וזאת במקום ציקיים  הערכהיצוין כי בתוך  .3
 .בעבר הפקח הע"ר שהיה ברשות

 בכל מקרה שנעשה שימוש בערכת רופא על הפקח לעדכן את מרכז אחזקת נייד. .4

 – 3IC. קרונועים קרון נכים -וסימנס   PP ,DDרכבות  :בכספות - מיקום הערכות .5
 ׂ (.MF1מרכז הרכבת )קרון  –מול דלת הכניסה 

 פירוט הרכיבים בערכת רופא משולבת, להלן. .6
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 ציוד חירום ברכבת - בנספח 
SIM IC PP DD DDEMU ציוד חירום 

 

ת קרון נכים בכספ ערכת רופא  קרון נכים בכספת  קרון נכים בכספת  
 אחודה

קרון דרומי בכספת  -3
, 

בכל קרון בכספת -1
 השחורה.

 

ff בכספת קרון  -3 קרון הכוח בכספת -3  כספת מתחת  -3 
למושבי הנוסעים 

 בסיפון עליון

 אלונקות 

בקרון כח כספת 
 במטבחון 

 ערכת פקח כספת קרון נכים

 


