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 מטרת הנוהל .1

 מטרת הנוהל להגדיר את אופן הכנתם, אישורם, הפצתם והטמעתם של הנהלים.

 

 הגדרות .2

מסמך המכיל הוראות קבועות לביצוע תהליך. בנוהל זה הכוונה גם להוראת  –נוהל  .2.1

 עבודה, אלא אם מצוין אחרת. 

 

 תוכן הנוהל .3

 ייזום הנוהל:  .3.1

 או תיקונו.כל אחד מהמנהלים והעובדים רשאי ליזום הכנת נוהל  .3.1.1

מאמתת האיכות הראשית תפעל ליזום הכנת נוהל או תיקונו, כאשר הדבר  .3.1.2

 נדרש לשמירת האיכות.

 –יוזם הנוהל יכין טיוטה בהתאם למבנה האחיד לכתיבת הנהלים. ראה סעיף  .3.1.3

 בהמשך(. 3.2המבנה האחיד לכתיבת נהלים )סעיף 

אמתת איכות הטיוטא תוגש לוועדת ההיגוי, באישור מנכ"ל/ מנהל התחום/ מ .3.1.3

 ראשית, בהתאם לנדון.

 הנוהל יועבר לבדיקת ועדת ההיגוי, אשר תבדוק: .3.1.3

 האם הנוהל מתאים למבנה האחיד לכתיבת הנהלים. .3.1.3.1

 האם אין בנוהל סתירות/כפילויות לעומת נהלים אחרים. .3.1.3.2

בהתאם לבדיקתה, תמליץ הועדה בפני יוזם הנוהל לבצע שינויים 

 ותיקונים.

האיכות תקבע את מספר הנוהל, תוודא שהנוהל לאחר אישור הנוהל, מאמתת  .3.1.3

 יודפס במבנה האחיד ותעביר לאישור מנכ"ל החברה.

 מקבל הנוהל יצרף הנוהל לקובץ הנהלים שברשותו,  וישמיד מהדורה קודמת. .3.1.3

מאמתת האיכות הראשית תשמור את נהלי האיכות ממהדורות קודמות. עפ"י  .3.1.3

רות ישנות של הנוהל, שיקול דעתה, תוציא מאמתת האיכות הראשית מהדו

 כאשר אין תועלת בשמירתן.

-1מאמתת האיכות הראשית תערוך רשימת אב של נהלים והוראות )נספחים  .3.1.3

( המציינת את הפרטים הבאים: שם הנוהל, מספר הנוהל, תאריך עדכון, 2

מספר העדכון, תאריך עדכון קודם, נושא העדכון או הערות הקשורות בנוהל, 

 תפוצת הנוהל. 
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 כל קובץ נהלי איכות יכלול דף שער ותוכן עניינים. נוהל :מבנה ה .3.2

 (.3הנהלים יכתבו במבנה אחיד, המתואר בסעיף זה )נספח  .3.2.1

 : סעיפי הנוהל .3.2.2

 מטרת הנוהל - 1סעיף מס' 

משמעיים או שאינם -הגדרות )הגדרות למושגים שאינם חד – 2סעיף מס' 

 בשימוש נפוץ מחוץ לנוהל(

 עולות לביצוע(תוכן )פירוט הפ - 3סעיף מס' 

אחריות ביצוע )רשימת בעלי התפקידים החייבים לעבוד עפ"י                       - 4סעיף מס' 

 הוראות הנוהל(

מסמכים ישימים )פירוט מסמכים אשר מכילים הוראות או  - 5סעיף מס' 

 נתונים רלוונטים(

 נספחים )טפסים, תרשימים, נתונים וכו'( – 6סעיף מס' 

 תפוצה  – 7סעיף מס' 

במידה ואין בנוהל תוכן רלוונטי לאחד מסעיפים אלו, יכתב באותו סעיף 

 (.4נספח   –הקיצור "א.מ.ל" )אין מה לומר(. )דגשים לכתיבת נוהל איכות 

שם הנוהל ומספרו,  בכותרת כל עמוד יופיעו הפרטים הבאים:כותרת הנוהל:  .3.2.3

ספר העמוד מספר המהדורה/העדכון, תאריך אישור המהדורה האחרונה, מ

 ומספר העמודים בנוהל.

בתחתית בדף האחרון בנוהל )לא כולל נספחים(, יירשמו  חתימת הנוהל: .3.2.3

הפרטים הבאים: כותב הנוהל ותפקידו, מאשר הנוהל ותפקידו, תאריך אישור 

 הנוהל, וחתימת כותב ומאשר הנוהל. 

ים בסופם יימצאו הנהלים וההוראות המקוריים, הנושא מנהלת החברה העירוניתבידי  .3.3

חתימות מקוריות של כותב ומאשר הנוהל. עותקים יימצאו אצל מאמתת האיכות 

 הראשית, אחראי התחומים וכותבי הנוהל, בהתאם לרשימת התפוצה בכל נוהל.

 

 אחריות ביצוע .3

 

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 צוות בכיר .3.2

 מאמתת איכות ראשית .3.3
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 מסמכים ישימים .3

   

 א.מ.ל.    

 

 נספחים .3

 

 ימת אב לנהליםרש – 1נספח  .3.1

 רשימת אב להוראות – 2נספח  .3.2

 מבנה נוהל – 2נספח  .3.3

 דגשים בכתיבת נוהל – 4נספח  .3.3

  

 תפוצה .3

 

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 צוות בכיר .3.2

 מאמתת איכות ראשית .3.3

 

 

 

 גב' סיגל ישרים     כותב הנוהל: מאמתת איכות ראשית תפקיד:

 ן סדיקלרגב' מיכל כה  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 רשימת אב לנהלים – 1נספח 

ומאמתת האיכות הראשית יימצא קובץ של כל הנהלים והוראות  מנהלת החברה העירונית* בידי 

 העבודה של החברה. 

 מנהלי תחומים. ו מנהלת החברה העירונית** צוות בכיר = 

  

 שם הנוהל מס' נוהל
תאריך 

 עדכון

מס' 

 עדכון

תאריך 

עדכון 

 קודם

ון/ מהות העדכ

 הערות
 תפוצה*

      אחריות ההנהלה פרק א':

 צוות בכיר     אחריות הנהלה 1.01

 "     מדיניות איכות 1.01.1

 "     ארגון 1.01.2

 "     סקר הנהלה 1.01.3

 "     מערכת איכות 1.02

1.03 
כותרת  –בקרת תיעוד ומידע 

 בלבד
     

 "     הכנת נהלים, אישורם והפצתם 1.03.1

 אחראי מחשבים     ניהול מערכות מידע ממוחשבות  1.03.2

     בקרת רשומות האיכות 1.04
צוות בכיר, 

 מזכירות

 צוות בכיר     איתור דרישות וצרכי הלקוח 1.05

 "     יעדי האיכות 1.06

      ניהול משאבים פרק ב':

2.01 
מיקוד בתשומות  –בקרת תהליך 

 ם(כספים )הנה"ח, כספים, רישו –
    

מנהלת חשבונות, 

 אחראית רישום

 צוות בכיר     הדרכה 2.02

2.03 
גיוס, מיון, קליטה  –משאבי אנוש 

 והערכה
 צוות בכיר    
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 שם הנוהל מס' נוהל
תאריך 

 עדכון

מס' 

 עדכון

תאריך 

עדכון 

 קודם

ון/ מהות העדכ

 הערות
 תפוצה*

2.04 

תנאי סביבת העבודה : תנאים, 

 בטחון ובטיחות

 

    
מנהלת החברה 

 העירונית

      ניהול תהליכים פרק ג':

 ת בכירצוו     סקר חוזה לפרסומי החברה 3.01

3.02 
רכש )רכש פריטים והערכת 

 ספקים(
    " 

3.03 
זיהוי השירות ועקיבותו: הכנת 

 תכניות עבודה
    " 

3.04 
בקרת תהליך: תהליך הכנת 

 התקציב ובקרתו
    " 

 "     בחינה ובדיקה 3.05

3.06 
מצב הבחינה והבדיקה : ניהול 

 ישיבות צוות
    " 

     בקרת שירות לא מתאים 3.07
מנהלת החברה 

 , מאמתתהעירונית

3.08 
אחזקת בית התרבות ומענה 

 לקריאות שבר
 אב הבית     

 מזכירות     פניות ציבור –מתן שירות  3.09

      מדידה, אנאליזה ושיפור פרק ד':

 צוות בכיר     פעולה מתקנת ופעולה מונעת   4.01

     מבדקי איכות פנימיים 4.02

מאמתת איכות 

מאמת ראשי, 

 איכות פנימי

4.03 
ניתוח של נתונים ותהליכי שיפור, 

 ומדידת שביעות רצון לקוחות
    

מנהלת החברה 

 העירונית
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 רשימת אב להוראות – 2נספח 

מס' 

 ההוראה
 שם ההוראה

תאריך 

 עדכון

מס' 

 עדכון

תאריך 

עדכון 

 קודם

מהות 

העדכון/ 

 הערות

 תפוצה

      מטה ומינהל 6.1

 מזכירות     שירותי מזכירות תהליך מתן 6.1.01

 אחראית רישום     תהליך הרישום 6.1.02

      תרבות 6.2

מנהלת תחום      תהליך הפקת אירוע תרבות  6.2.01

 תרבות

 מנהלי תחומים     הזמנת מתקנים 6.2.02

      ספורט 6.3

 מנהל תחום ספורט     תהליך הפקת אירוע ספורט 6.3.01

 "     פעלת אולם הספורטניהול וה 6.3.02

 "     הפעלת חוגי ספורט 6.3.03

      נוער 6.4

מנהלת תחום      תכנון פעילויות לקידום נוער 6.4.01

 הנוער

 "     הפעלת מתחם נוער 6.4.02

      ספריה 6.05

 מנהלת הספרייה     רישום, השאלה ועיון 6.5.01

 "     רכש ספרים לספריה 6.5.02

      שרה ופנאי ומרכז אתג"רהע 6.06

 מנהלי תחומים     הפעלת מערך החוגים 6.6.01

 "     גיוס ומיון מדריכים ומאמנים 6.6.02

 "     היערכות וניהול קייטנות 6.6.03

מנהלת מרכז      ניהול ותפעול מרכז אתג"ר 6.6.04

 אתג"ר
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 מבנה נוהל – 3נספח 

 

    מס': עדכון  מס' הנוהל:      שם הנוהל: 

        מתוך:    דף מס':    תאריך עדכון: תאריך נוהל קודם:

 

 מטרת הנוהל .1

 הגדרות .2

 תוכן הנוהל .3

 אחריות ביצוע .3

 נספחים .3

 מסמכים ישימים .3

 תפוצה .3

     תפקיד:     כותב הנוהל: 

   מאשר הנוהל: 

 חתימה:

     תפקיד:

  תאריך:   
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 דגשים בכתיבת נוהל – 4נספח 

 

 

 נוהל איכות דגשים בכתיבת

 

 

 משמעית-מגדיר חד 

 כתוב בשפה ברורה ובמשפטים קצרים 

 ממצה את התהליך 

 מתאר את המצב הקיים 

 מכיל צמתי בקרה  בתחילת, מהלך וסוף התהליך 

  ,מכיל מנגנוני בקרה כמותיים )טפסים, שאלונים, נוסחאות, תאריכים 

 סיכומי דיון, נתונים סטטיסטיים ועוד( 

 אים אישית לתחומי פעולה.מגדיר בעלי תפקיד שאחר 

 

 


