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 מטרת הנוהל .1

מטרת הנוהל הינה להגדיר, להבהיר ולתעד את מדיניות האיכות של החברה העירונית ואת 

 מחויבותה לאיכות.

 

 הגדרות .2

תפיסה המבטאת תרבות ארגונית ודרך התנהגות בארגון,  - "איכות השירות" .2.1

ומדגישה את החשיבות שרואה החברה העירונית בהשגת שביעות רצון הלקוחות 

 )התושבים(.

 

 תוכן הנוהל .3

החברה העירונית והנהלתה רואים עצמם מחויבים לחתור לשיפור מתמיד של  מנהלת .3.1

 איכות השירות לתושבי שהם, בתחומי פעילות החברה.

ההנהלה, בחתירתה לאיכות, תפעל במספר מישורים בו זמנית: שיפור איכות הניהול,  .3.2

 שיפור איכות דפוסי העבודה ושיפור איכות השירות.

ל להרחבת הידע והמידע באופן תמידי ולפיתוח גישות חדשניות לניהול ההנהלה תפע .3.3

 והמידע אשר נאגר בחברה.

ההנהלה רואה בתהליך שיפור איכות השירות, גורם מניע להגברה ופיתוח גאוות  .3.3

יחידה של עובדים ותושבים כאחד, תוך רצון להגדיל את תחושת הסיפוק הן של נותני 

 של מקבלי השירותים. השירותים בעבודתם בחברה, והן 

ההנהלה רואה עצמה מחויבת לפיתוח המשאב האנושי, לקידום, הדרכת ותגמול  .3.3

 העובדים ונותני השירות בחברה. 

ההנהלה רואה עצמה מחויבת ליצור אקלים ארגוני נעים ופורה במרכזי העבודה  .3.3

 השונים.  

וח ההנהלה רואה עצמה מחויבת לפיתוח העובדים, להכשרתם המקצועית ולפית .3.3

 המצוינות. 

ההנהלה רואה עצמה מחויבת לפתח אמצעים ותכנים חדשנים בתחומי פעילותה  .3.3

 בשוהם, תוך שימת דגש על פיתוח דגמי ניהול, חתירה לאיכות, מחשוב ועוד. 

בתהליך של שיפור איכות השירות תקפיד ההנהלה על כינון מנגנוני בקרה פנימיים על  .3.3

 ה. הפעולות והתהליכים המתרחשים בחבר

ההנהלה תפעל לפיתוח מדדים לתהליך מתן השירות, וזאת ליצירת תשתית לשיפור  .3.13

 מתמיד. 
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 ההנהלה תפעל למתן מתן שירות הולם, נאות, אמין ואדיב.  .3.11

ההנהלה תפעל להטמיע תרבות של איכות השירות בקרב עובדיה, מתוך כוונה להיענות  .3.12

 לדרישות התושבים בצורה הטובה ביותר.

 

 אחריות ביצוע .3

 נהלת החברה העירוניתמ .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל.    

 

 נספחים .3

 א.מ.ל.    

 

 תפוצה .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 כלל בעלי התפקיד בחברה .3.2
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