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 מטרת הנוהל .1

מטרת הנוהל להגדיר את תחומי האחריות והסמכות של ההנהלה ושל בעלי התפקידים 

 המרכזיים בחברה העירונית, ולהתוות את תאור המבנה הארגוני בחברה. 

 

 הגדרות .2

  מנהלי תחומים. ו מנהלת החברה העירוניתכלולים בהנהלה:  –הנהלת החברה   .2.1

 

  תוכן הנוהל .3

של בעלי התפקידים הנ"ל יוגדרו בקובץ "מבנה ארגוני תחומי האחריות והסמכות  .3.1

 (.1והגדרות תפקיד" )ראה מסמך ישים 

 ( יעודכן אחת לשנה, על פי הצורך. 2תרשים המבנה הארגוני )ראה מסמך ישים  .3.2

הנהלת החברה העירונית מחויבת לפיתוח ומימוש מערכת ניהול איכות בכל תחומי  .3.3

 אפקטיביות שלה באופן מתמיד.( ולשיפור ה3הפעילות שלה )מסמך ישים 

באחריות הההלה לכוון ולנתב את כלל העובדים ליישום השירות בהתאם לדרישות  .3.3

התחיקתיות המנחות את החברה ובמידת האפשר, בהתאם לדרישות הלקוח )מסמך 

 (.4ישים 

באחריות ההנהלה לוודא הקצאת משאבים זמינים ומספקים למערכת ניהול האיכות  .3.3

 (.5חברה, כנגזרת של יעדי האיכות ממדיניות האיכות )מסמך ישים ולמימוש שירותי ה

ההנהלה מחויבת לתרום לפיתוח מנגנוני ניטור ובקרה למעקב אחר מימוש אפקטיבי  .3.3

 (.6של שביעות רצון לקוח מטרות, יעדים ומדדים )מסמך ישים 

הנהלת החברה תפעל לחיזוק קשרי הגומלין וערוצי התקשורת התוך ארגוניים לשם  .3.3

עברת דיווח עדכני, מדויק ומהיר של דרישות לקוחותיה לעובדים, באמצעות הגדרת ה

אופן זרימת המידע במערכת האיכות )מבנה ארגוני(, הגדרת האחריות והסמכות של 

(, 7אור אופן קבלת ההחלטות והפצתן )מסמך ישים יבעלי תפקיד מקבלי ההחלטות ות

 ( על פי הצורך. 8ונעות ומתקנות )מסמך ישים תוך נקיטה בפעולות מ
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 אחריות ביצוע .3

 עובדי החברה העירונית .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 מבנה ארגוני והגדרות תפקיד – 1מסמך ישים  .3.1

 אחריות הנהלה – 1.01נוהל  – 2מסמך ישים  .3.2

 מערכת ניהול איכות– 1.02נוהל  - 3מסמך ישים  .3.3

 צרכי לקוחאיתור דרישות ו – 1.05נוהל  - 4מסמך ישים  .3.3

 מדריך האיכות, מדיניות איכות השירות – 5מסמך ישים  .3.3

 ניתוח נתונים ותהליכי שיפור – 4.04נוהל  – 6מסמך ישים   .3.3

 ניהול ישיבות צוות –מצב הבחינה והבדיקה  – 3.06נוהל  -7מסמך ישים  .3.3

 פעולה מונעת ופעולה מתקנת – 4.05נוהל  – 8מסמך ישים  .3.5

 

 נספחים .3

 בנה ארגוניתרשים מ – 1נספח  6.1

 

 תפוצה .3

 העירונית החברמנהלת ה .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 

 מיכל כהן סדיקלרגב'     כותב הנוהל: מנהלת החברה העירונית תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 1נספח 

 


