
   

 יעדי האיכות שם הנוהל: 1.06 מס' הנוהל: 2 עדכון מס':

 1.8.04 תאריך נוהל קודם: 1.12.10תאריך עדכון:  1דף מס':    3מתוך:   

 
  מטרת הנוהל .1

את יעדי האיכות של החברה העירונית, כנגזרים מתוך מדיניות  להגדירמטרת הנוהל 

 האיכות של החברה.

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל              

 

 תוכן הנוהל .3

הגדרתם של יעדי האיכות הינו מרכיב מרכזי בתהליך הטמעת האיכות בחברה  .3.1

 (.1נספח  ובגיבוש תכניות עבודה של מרכזי התחומים השונים )ראה

יעדי האיכות נגזרים מתוך מטרות על של החברה, ומתוכם נגזרות הפעולות  .3.2

 השונות המתבצעות במסגרת הפעילויות השונות. 

 בתוכנית העבודה השנתית יודגשו המרכיבים הבאים:  .3.3

 מטרות על לתוכנית העבודה של החברה *

 '(יעדיה של כל יחידה ארגונית )ראשי תחומים, מזכירות, מטה וכד *

 פעולות שוטפות ותפעוליות הנגזרות מהיעדים האופרטיביים שהוגדרו *

 פרויקטים חדשים *

 המשאבים המוקצים לביצוע הפעילויות השונות    *

בצד היעדים האופרטיביים יודגשו יעדי האיכות, היוצרים תשתית לבחינת  .3.3

 תהליכי שיפור בחברה.

ליך מתן השירותים יעדי האיכות יהוו את הבסיס למדידת השיפורים בתה .3.3

 הניתנים מטעם החברה העירונית. 

 



   

 יעדי האיכות שם הנוהל: 1.06 מס' הנוהל: 2 עדכון מס':

 1.8.04 תאריך נוהל קודם: 1.12.10תאריך עדכון:  2דף מס':    3מתוך:   

 
 

 אחריות ביצוע .3

 החברה העירוניתמנהלת  .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 1.01.1נוהל "מדיניות האיכות", מס'  .3.1

 תכנית עבודה שנתית .3.2

 

 נספחים .6

 יעדי האיכות – 1נספח מספר  .6.1

 

 תפוצה .7

 חברה העירוניתמנהלת  .7.1

 מנהלי תחומים .7.2

 
 

 

 גב' גבי הדר    כותב הנוהל: מנהלת החברה העירונית תפקיד:

 גב' גבי הדר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:

 



   

 יעדי האיכות שם הנוהל: 1.06 מס' הנוהל: 2 עדכון מס':

 1.8.04 תאריך נוהל קודם: 1.12.10תאריך עדכון:  3דף מס':    3מתוך:   

 

 יעדי האיכות – 1נספח 

 

 החברה העירונית 

 

 יעדי איכות

 

 :שביעות רצון תושבים

  .העלאת רמת שביעות רצון התושבים 

 

 :תוכניות העבודה

 נה ו/או פרק זמן.עמידה ביעדים שיקבעו בראשית כל ש 

 .הגדלת שיעור ההלימה שבין הביצוע בפועל לתכנון 

 הקטנת החריגות בלוחות הזמנים ובתקציב מן היעד שנקבע לכל 

 פרויקט/פעילות.

 

 :הדרכה

 .השאת רמת הידע המקצועית של העובדים 

 

 :תקציב

  הקטנת אחוז החריגות מן התקציב שנקבע בראשית כל  -בצד ההוצאות

 נה.ש

 מציאת מקורות הכנסה ממקורות שונים.–ת בצד ההכנסו 


