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 מטרת הנוהל .1

 

מטרת הנוהל להגדיר ולתאר את הבדיקות והבחינות שעורכת החברה העירונית, לשם הבטחת 

 התאמת השירות לדרישות הלקוח, בתחילת, אמצע וסוף תהליך מתן השירות. 

 

 הגדרות .2

 

  א.מ.ל

 

  תוכן הנוהל .3

 

: בדיקות בתחילת התהליך יתבצעו בהתאם לנוהל "זיהוי בדיקות בתחילת התהליך .3.1

 (.1מסמך ישים  – 3.03הכנת תכניות עבודה", מס'  –רות ועקיבותו השי

 : יתבצעו במס' מישורים עיקריים:בדיקות תוך כדי תהליך מתן השירות .3.2

 –מעקב, בקרה וטיפול בפניות המתקבלות בחברה, על פי נוהל "מתן שירות  .3.2.1

 (.2)מסמך ישים  3.09פניות ציבור", מס' 

תאם להוראה "גיוס ומיון מדריכים בקרה על איכות ההדרכה בחוגים, בה .3.2.2

 (.3)מסמך ישים  6.6.0ומאמנים" מס' 

בישיבות  –בקרה שוטפת של טיפול בתלונות, שביעות רצון מחוגים וכדו'  .3.2.3

הצוות הבכיר ובישיבות צוות מורחב, בהתאם לנוהל "מצב הבחינה והבדיקה 

 (. 4)מסמך ישים  3.06ניהול ישיבות צוות", מס'  –

 : יתבצעו במס' מישורים עיקריים:הליךבדיקות בסוף הת  .3.3

בקרת תכניות עבודה: כל שנה תתבצע בקרה של תכנון מול ביצוע לגבי תכניות  .3.3.1

הכנת תכניות עבודה",  –העבודה, כמפורט בנוהל "זיהוי השירות ועקיבותו 

 . 3.03מס' 

 3.09בקרת השירות, כמפורט בנוהל "מתן שירות", מס'  .3.3.2

תתקיים ישיבת סקר הנהלה, לבחינת  בקרת תהליכי איכות: אחת לשנה, .3.3.3

סקר הנהלה", מס'  -יישום מערכת האיכות, כמפורט בנוהל "אחריות ההנהלה 

 (.5)מסמך ישים  1.1.3
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 אחריות ביצוע .4

 הנהלת החברה .4.1

 

 מסמכים ישימים .5

  3.03הכנת תכניות עבודה", מס'  –נוהל "זיהוי השירות ועקיבותו – 1מסמך ישים  .5.1

 3.09פניות ציבור", מס'  –תן שירות נוהל "מ – 2מסמך ישים  .5.2

 6.6.0הוראה "גיוס ומיון מדריכים ומאמנים" מס'  - 3מסמך ישים  .5.3

 3.06ניהול ישיבות צוות", מס'  –"מצב הבחינה והבדיקה  - 4מסמך ישים  .5.4

 1.1.3סקר הנהלה", מס'  -נוהל "אחריות ההנהלה  - 5מסמך ישים  .5.5

 

 נספחים .6

 א.מ.ל

 

 תפוצה .7

 תהעירוני החברה מנהלת .7.1

 מנהלי תחומים  .7.2

 

 

 

 

 גב' מיכל כהן סדיקלר    כותב הנוהל: מנהלת החברה העירונית תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:

 


