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 מטרת הנוהל .1

 מטרת הנוהל הינה לתאר את מערכת ניהול האיכות באספקטים הבאים: 

 הגדרות תפקיד הרלוונטיות לביצוע ויישום מערכת האיכות .1.1

 מבנה הירארכי של פריטי מערכת האיכות .1.1

 האופנים לביצוע בקרה על יישום מערכת האיכות .1.1

 

 הגדרות .1

יכות, הוראות העבודה כלל עקרונות מדיניות האיכות נוהלי הא - מערכת איכות .1.1

 והתקנים המשמשים לניהול איכות.

מסמך המכיל הוראות קבועות לביצוע תהליך, בהתאם לדרישות התקן  - נוהל איכות  .1.1

 .ISO 9001:2000לניהול איכותי בארגונים 

 

 תוכן הנוהל .1

 הגדרות תפקיד:           

 : ועדת היגוי לאיכותחברי  .1.1

כת האיכות, כפי שנקבע בנוהל "סקר סקירה תקופתית של מעראחראים לעריכת 

 -לבצע  ם (. באחריות1ההנהלה" )מסמך ישים 

 בקרה של יישום מערכת האיכות .1.1.1

 סקירה תקופתית של מטרות האיכות .1.1.1

 הקצאת המשאבים הנדרשים ליישום מערכת האיכות .1.1.1

 למנות את בעלי התפקיד במערכת האיכות םבסמכות .1.1.3

 : ומאמת האיכות הראשי נציג ההנהלה לאיכות .1.1

לייצג את הנהלה בנושאים הקשורים לאיכות, בפני גורמי כנציג ההנהלה פקידו תמ

 וכדו'. המועצה המקומית  ,חוץ, כגון מאמתים חיצוניים, לקוחות

   -באחריותו כמאמת איכות ראשי, 

 לנהל את התפעול השוטף של מערכת האיכות .1.1.1

 לפקח על ביצוע מבדקים פנימייםלנהל ו .1.1.1

 (1)נספח  ית לאיכותלתכנן את תכנית העבודה השנת .1.1.1

 איכות הלוודא הכשרתם של מאמתי  .1.1.3
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 את ישיבות סקר ההנהלה  תאםל .1.1.3

 לבצע מעקב אחר יישום החלטות סקר הנהלה .1.1.3

 לדווח לוועדת ההיגוי באופן תקופתי .1.1.3

  –: באחריותם מאמתי איכות  .1.1

 (2מסמך ישים  כנית שנתית )על פי תלבצע מבדקים פנימיים,  .1.1.1

 בתחומי אחריותם לעקוב אחר ביצוע פעולות מתקנות .1.1.1

 . לדווח למאמת האיכות הראשי באופן תקופתי .1.1.1

 :מבנה מערכת האיכות     

  –(2נספח , מערכת האיכות מורכבת משלושה רבדים עיקריים  )ראה תרשים  .1.3

 מדיניות האיכות .1.3.1

  מדריך האיכות .1.3.1

  ISO 9001:2000בהתאם לדרישות תקן איכות,  נהלי .1.3.1

 .התאם לדרישות החברהב הוראות עבודה,  -נהלי עבודה ספציפיים  .1.3.3

 : בקרת יישום מערכת האיכות      

  –אמצעי הבקרה והבטחת יישום הנהלים, יתבצעו באמצעות  .1.3

ישיבות, וועדות ובקרות, כמפורט בנהלים "סקר הנהלה" ו"בקרת תהליך"  .1.3.1

 ( 3)מסמך ישים 

בקרה שוטפת, כ"א , המבצעים (3.1בעלי התפקידים המפורטים לעיל )סעיף  .1.3.1

 בתחומי אחריותו

)מסמך המהווים ראייה לביצוע הוראות הנוהל  ,מסמכים ורשומות האיכות  .1.3.1

 (.4 ישים
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 אחריות ביצוע .3

 צוות בכיר .3.1

 

 מסמכים ישימים .3

 "סקר ההנהלה" – 1.01.03נוהל   - 1מסמך ישים  .3.1

 "מבדקי איכות פנימיים"  – 4.04נוהל  - 2מסמך ישים  .3.1

 "מצב הבחינה והבדיקה: ניהול ישיבות" – 3.06נוהל  - 3מסמך ישים  .3.1

 "בקרת תיעוד ומידע" – 1.03והל נ - 4מסמך ישים  .3.3

 

 נספחים .3

 דוגמת תכנית עבודה שנתית לאיכות – 1נספח  .3.1

 מבנה מערכת האיכות - 2נספח  .3.1

 

 תפוצה .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלי תחומים .3.1

 

 דרגב' גבי ה    כותב הנוהל: מנהלת החברה העירונית תפקיד:

 גב' גבי הדר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 דוגמת תכנית עבודה שנתית לאיכות – 1נספח 

 

  2002דוגמת תכנית עבודה שנתית לאיכות 

 תאריך עדכון: __________

 

 פעילות
 חודש

אימותי 
 איכות

ישיבות 
 הנהלה

הדרכות 
 לאיכות

סקרי שביעות 
 רצון לקוחות

ריכוז נתונים 
 שונות יסטייםסטט

 ינואר
       

דו"ח תלונות      פברואר
ופניות 
 לקוחות

 

סקר שביעות     מרץ
 רצון לקוחות

דו"ח סקר 
  שביעות רצון

 אפריל

מבדקים 

 פנימיים

רענון מאמתי  
 איכות

   

ישיבת צוות  מאי
בכיר לנושא 

 איכות
    

 יוני
רענון הוראות     סקר הנהלה 

 ונהלים

מבדק  יולי
      וניחיצ

       אוגוסט

 ספטמבר
       

 אוקטובר
       

 נובמבר
       

 דצמבר
      

רענון הוראות 
 ונהלים
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 מבנה מערכת האיכות -   2נספח 

 

 מבנה מערכת האיכות

 

 

 

 

 

 מדיניות       

 האיכות  

 מדריך איכות
 

 נהלי איכות

 הוראות עבודה


