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 מטרת הנוהל .1

 

של החברה העירונית, מטרת הנוהל הינה לתאר את תהליך ההכנה והבקרה של תכנית העבודה 

 שירותים הניתנים לתושבים. ו והחברהכמסגרת המשקפת ומגדירה את כלל פעילויות 

 

 הגדרות .2

 

 א.מ.ל .2.1

 

 תוכן הנוהל .3

 

יות החברה את יעדי התקציב, בהתאם למדינ מנהלתספטמבר תגדיר בחודש כל שנה,  .3.1

 (.   1-3החברה ויעדיה )ראה מסמכים ישימים 

ת המסגרת התקציבית, בחלוקה אהחברה נהלת גדיר מבהתאם ליעדי התקציב שנקבעו, ת .3.2

 לתחומים השונים. 

בהתאם למסגרת התקציבית הנ"ל, כל מנהל תחום יגדיר את תכנית העבודה לתחומו,  .3.3

 בפירוט הנתונים הבאים: 

 חזון לפעילות התחום .3.3.1

 לותמהות הפעי .3.3.2

 לותפירוט הפעי .3.3.3

 משאבים נדרשים )חומרים, כספים, כח אדם(. .3.3.3
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 מנהל התחום יגיש את תכנית העבודה למנהלת החברה עד לסוף חודש ספטמבר. .3.3

לאחר אישור תכניות העבודה בכל תחום, תוגש תכנית העבודה של כלל החברה  .3.3

 לאישור מנכ"ל וגזבר המועצה, ולאחר מכן לראש המועצה ומחזיקי התיקים.

 שור תכנית העבודה והתקציב יאושרו בחודש דצמבר על ידי דירקטוריון החברה.אי .3.3

: באוגוסט שלאחר מכן, יערוך כל מנהל תחום בקרה על ביצוע תכניות העבודה בקרה .3.3

(. לגבי כל פעילות שתוכננה, יירשם אם בוצע כמתוכנן או לא, מדוע לא בוצע 1)נספח 

 שלא בוצעה כמתוכנן, ירשום מנהל כמתוכנן, ומסקנות לגבי ביצוע. לכל פעילות

התחום את המלצותיו לגבי המשך הפעילות בשנת העבודה הבאה. דו"ח זה יועבר 

 למנהלת החברה.

 

 אחריות ביצוע .3

 עובדי החברה העירונית .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 מדריך האיכות של החברה העירונית - 1מסמך ישים  .3.1

 1.01.1נוהל "מדיניות האיכות", מס'  – 2מסמך ישים  .3.2

 1.06נוהל "יעדי האיכות", מס'  – 3מסמך ישים  .3.3

 תכנית עבודה – 4מסמך ישים  .3.3

 

 נספחים .3

 דו"ח מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה – 1נספח  .3.1

 

 תפוצה .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 

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

 גב' מיכל כהן סדיקלרנוהלאשר המ החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 1נספח 

 תאריך: __________

 

 דו"ח מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה

 תחום _________

עמידה ביעדים  מדוע? –אם לא בוצע  לא בוצע בוצע הפעילות המתוכננת

 שהוצבו

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 חום:__________________מנהל הת

 חתימת מנהל התחום:_____________


