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 מטרת הנוהל .1

 

 מטרת הנוהל לתאר את דרך ביצוע המבדקים הפנימיים של מערכת האיכות בחברה העירונית.

 

 הגדרות .2

 

מבוצע ע"י עובדי החברה אשר הוכשרו כמאמתי איכות פנימיים,  – מבדק איכות פנימי .2.1

במטרה לבדוק את התאמת פעילויות האיכות לנהלי האיכות ולהעריך את 

 יכות. האפקטיביות של מערכת הא

מוסמך ע"י ועדת היגוי לאיכות לנהל את מבדקי האיכות  -מאמת איכות ראשי  .2.2

ראה מסמך ישים  – 1.02הפנימיים, כמוגדר בנוהל זה ובנוהל "מערכת האיכות" )מס' 

1.) 

עובד החברה שעבר הכשרה והוסמך לתפקיד, על מנת לבצע  –מאמת איכות פנימי  .2.2

 מבדקים פנימיים.

 

 תוכן הנוהל .3

 

 : שנתיתתוכנית  .2.1

בדיקת כל אחד מהסעיפים של מערכת האיכות תתבצע עפ"י תוכנית של מבדקים 

(. הכנת התוכנית תהיה באחריות מאמת איכות ראשי, שיגיש אותה 1-2)נספחים 

 לוועדת ההיגוי  לאיכות. 

 : תדירות מבדקים מתוכננים .2.2

מפעם  כל סעיף של מערכת האיכות ייבדק לפחות פעם בשנה. עדיפות למבדקים יותר

בשנה תינתן לסעיפים החשובים יותר למערכת האיכות או לסעיפים שנתגלו בהם 

 בעיות בעבר.

 : מבדקים לא מתוכננים .2.2

בעקבות תקלות בעלות שכיחות גבוהה, באחד או יותר סעיפים של מערכת האיכות, 

 ייערכו מבדקים לא מתוכננים. מאמת האיכות הראשי יקבע מתי דרוש מבדק כזה.

 :קביצוע המבד .2.3

הם קשורים  איןהמבדק יבוצע ע"י מאמתי האיכות הפנימיים, על תהליכי עבודה בהם  .2.3.1

 ישירות.
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 מאמתת האיכות הראשית תדריך את המאמתים הפנימיים לגבי ביצוע המבדק. .2.3.2

מאמתת האיכות הראשית ומבצע המבדק יקבעו ביניהם את השיטה לבדיקת   .2.3.2

פי החלטות שהתקבלו אפקטיביות תהליך העבודה, בהתאם לנושא הנדון ועל 

 בישיבות צוות ובישיבות סקרי הנהלה. 

 (.3מאמת האיכות ייעזר בעת ביצוע המבדק ברשימת תיוג  )נספח  .2.3.3

(, הכולל הנחיות לביצוע 4במהלך המבדק, מאמת האיכות ימלא דו"ח מבדק  )נספח   .2.3.3

 פעולות מתקנות )אם נדרשות( ולו"ז לביצוע, ויעביר לחתימת המאומת.

עביר מאמת האיכות את דו"ח המבדק לגורם הנבדק ולמאמת בתום המבדק י .2.3.3

 איכות ראשי.

מאמתי האיכות ישלחו למאמת איכות ראשי את כל דוחות המבדקים שבצעו, כולל  .2.3.3

דוחות המבדקים בהם נמצאו אי התאמות והוגדרו הפעולות המתקנות. מאמתת 

 .כלל הדיווחים כבסיס לסקרי הנהלההאיכות הראשית תרכז את 

 תפקיד יהיה אחראי לתיקון אי ההתאמות שנתגלו אצלו.כל בעל  .2.3.3

תוצאות המבדקים והפעולות המתקנות יוצגו ויידונו בסקר הנהלה תקופתי, כמפורט  .2.3.3

 (.3סקר הנהלה )מסמך ישים  –  1.01.3בנוהל 

 

 אחריות ביצוע .3

 מאמתי איכות פנימיים .3.1

 מאמת איכות ראשי .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 1.02ות", מס' נוהל "מערכת האיכ - 1מסמך ישים  .3.1

 4.01נוהל "פעולה מתקנת ומונעת", מס' - 2מסמך ישים  .3.2

   1.01.3נוהל "סקר ההנהלה", מס'  - 4מסמך ישים  .3.2

 

 נספחים .3

 נהלים –לו"ז לתוכנית מבדק שנתית  – 1נספח  .3.1

 הוראות –לו"ז לתוכנית מבדק שנתית  – 2נספח  .3.2

 רשימת תיוג למבדק פנימי – 3נספח  .3.2
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 דו"ח מבדק – 4נספח  .3.3

 

 התפוצ .7

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מאמתת איכות ראשית .3.2

 מאמתי איכות .3.2

 

 

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

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 נהלים -לו"ז לתכנית מבדק שנתית  – 1נספח 

 

 תפקיד שם המאומת שם הנוהל מס' נוהל
שם 

 תהמאמ

מועד 

 האימות

קבלת 

 דו"ח

(√) 

      אחריות ההנהלה פרק א': 

      כותרת בלבד –אחריות הנהלה  1.01

      מדיניות איכות 1.01.1

      ארגון 1.01.2

      סקר הנהלה 1.01.3

      מערכת האיכות 1.02

      כותרת בלבד -בקרת תיעוד ומידע  1.03

      הפצתםהכנת נהלים, אישורם ו 1.03.1

      ניהול מערכות מידע  1.03.2

      בקרת רשומות האיכות 1.04

      דרישות וצרכי הלקוח 1.05

      יעדי האיכות 1.06

      ניהול משאבים פרק ב':

 מיקוד בתשומות: –בקרת תהליך  2.01

 כספים )הנה"ח, כספים, רישום(

     

      הדרכה 2.02

גיוס, מיון, קליטה  –משאבי אנוש  2.03

 והערכה

     

      תנאי סביבת העבודה  2.04

      ניהול תהליכים פרק ג': 

      סקר חוזה לפרסומי החברה 3.01

      רכש 3.02

זיהוי המוצר/השירות ועקיבותו:  3.03

 תכניות עבודה: הכנה ובקרה
     

       כותרת בלבד -בקרת תהליך   3.04

כנת תקציב ובקרה תהליך ה 3.04.1

 תקציבית

     

      בחינה ובדיקה  3.05
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 תפקיד שם המאומת שם הנוהל מס' נוהל
שם 

 תהמאמ

מועד 

 האימות

קבלת 

 דו"ח

(√) 

מצב הבחינה והבדיקה )ישיבות  3.06

 צוות(

     

      בקרת שירות לא מתאים 3.07

אחזקת בית התרבות ומענה  3.08

 לקריאות שבר

     

      מתן שירות 3.09

      מדידה אנאליזה ושיפור פרק ד': 

       -מונעת   פעולה מתקנת ופעולה 4.01

      מבדקי איכות פנימיים 4.02

      טכניקות סטטיסטיות 4.03

ניתוח של נתונים ותהליכי שיפור,  4.04

 ומדידת שביעות רצון לקוחות
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 הוראות -לו"ז לתכנית מבדק שנתית  – 2נספח 

 

מס' 

 הוראה
 תפקיד שם המאומת שם ההוראה

שם 

 המאמת

מועד 

 האימות

קבלת 

 דו"ח

(√) 

      מטה ומינהל 6.1

      תהליך מתן שירותי מזכירות 6.1.01

      תהליך הרישום 6.1.02

      תרבות 6.2

      תהליך הפקת אירוע תרבות  6.2.01

      הזמנת מתקנים 6.2.02

      ספורט 6.3

      תהליך הפקת אירוע ספורט 6.3.01

      ניהול והפעלת אולם הספורט 6.3.02

      הפעלת חוגי ספורט 6.3.03

      נוער 6.4

      תכנון פעילויות לקידום נוער 6.4.01

      הפעלת מתחם נוער 6.4.02

      ספריה 6.05

      רישום, השאלה ועיון 6.5.01

      הזמנת ספרים 6.5.02

     תג"ראהמרכז הבינתחומי ומרכז  6.06

      הפעלת מערך החוגים 6.6.01

      גיוס ומיון מדריכים ומאמנים 6.6.02

      היערכות וניהול קייטנות 6.6.03

      ניהול ותפעול מרכז אתג"ר 6.6.04
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 רשימת תיוג למבדק פנימי – 3נספח 

 

 ____תאריך: __  מבדק מס':

     ________מס' נוהל/הוראה: נוהל/הוראה נבדקת: ___________   

 _______________ שם הבודק:  יחידה נבדקת: ______

 הערות
תקין/      

 לא תקין
 סעיף דרישה
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 דו"ח מבדק – 4נספח 

 _______________ עורך המבדק: ____________________ הנושא: _________ תאריך: 

 _______________ תפקיד: ____________________ שם ומס' הנוהל/ הוראה:  _________ מס' המבדק:

 תקציר המבדק:

 __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________ 

  הנחיות לפעולות מתקנות:

מס' 
פעולה 
 מתקנת

 אחראי ביצוע מהות הפעולה
תאריך 
 לביצוע

תאריך 
 למעקב

בוצע/ 
 לא בוצע

 הערות המשך 

       

       

       

       

       

 

 _____________________ חתימת הבודק: ___________________ חתימת הנבדק/ים:

 


