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  DOC.מתן שירות 3.10

 מטרת הנוהל .1

הנוהל הינה להגדיר את אופן הטיפול בפניות ותלונות המתקבלות בחברה ובכלל זה מטרת 

פיתוח והטמעת נורמות דרכים לפניות חריגות, אופן יישומם של שינויים במערך השירות, 

  חברה.הניתן ללקוחות הופעולות המתבצעות לבקרת השירות  השירות בחברה

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל    

 

 נוהלתוכן ה .3

 :אופן הטיפול בפניות/תלונות

ת ועיפניות/תלונות של לקוחות יענו על ידי המנהלים והעובדים בחברה באדיבות לשב .3.1

 רצונם של הלקוחות. 

 , אין צורך לתעד את הפניה בכתב.במקום להשיב על פנייתו של לקוח ניתןבמידה ו .3.2

החברה/מוקד  )על ידי מנהל התחום/מזכירתבמקום פניה/תלונה שלא ניתן לטפל בה  .3.3

 טופל כדלהלן:תהחברה/אחר( 

יש ליידע את מנהל התחום הרלוונטי לטיפול בפניה/תלונה ובמקביל יש ליידע  .3.3.1

אשר תמסור הודעה לגבי הפניה/תלונה את מזכירת החברה האחראית 

תמסרנה  למנהל התחום ולמזכירת החברה ההודעות .למנהלת החברה

 ית(.באמצעות הדוא"ל )ניתן בנוסף ליידע טלפונ

שעות מעת  24בתוך לכל המאוחר שוב ללקוח או עובד מטעמו י מנהל התחום .3.3.2

 על אופן הטיפול בפנייתו.  אותו ויידע קבלת הפניה

ככלל, יש לסיים לעתים הפניה/תלונה הינה מורכבת ומחייבת טיפול מתמשך.  .3.3.3

את הטיפול בפניה ולמסור תשובה ללקוח בתוך פרק זמן שלא יעלה על שבעה 

בתום הטיפול יש  ממועד מסירת הפניה/תלונה למנהל התחום. ימי עבודה

 לבחון את שביעות רצון הלקוח מן הטיפול בפנייתו/תלונתו.

מכתב תשובה לפונה יופק רק במקרים שהלקוח העביר את פנייתו/תלונתו  .3.3.3

 בכתב.

המתבצע על ידי  /תלונהלעקוב אחר הטיפול בפניה מזכירת החברה באחריות .3.3.3

, ולבדוק אופן הטיפול )עמידה במדדי זמן, שביעות טעמומנהל התחום או מי מ

תיעוד  טופס .המידע שיתקבל מהגורם המטפלעל רצון לקוח וכד'( בהתבסס 
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התכתבויות הקשורות בפניה/תלונה יתוייקו בתיק שירות וה הפניה/תלונה

 לקוחות. 

בטבלת  מזכירת החברה תעדכן את תאריך הסיום פניה/תלונהבעם סיום הטיפול  .3.3

טבלת ריכוז פניות תאפשר לבצע בקרה על יכולת החברה לעמוד  (.2)נספח וז פניות ריכ

אחת לשנה תוצג טבלת ריכוז הפניות בפני חבר  בזמנים שנקבעו לסיום הטיפול בפניה.

 הצוות הבכיר לצורך הסקת מסקנות והפקת לקחים ויישום פעולות מתקנות נדרשות. 

 :פניות חריגותבטיפול 

פן, י מעובדי החברה העירונית בבקשה חריגה או בדרישה יוצאת דולקוחות שיפנו למ .3.3

לבקשה להנחה חריגה לחוגים, יתבקשו למלא טופס . יתבקשו לנסח את פנייתם בכתב

  (.1בקשה להנחה חריגה לחוגים )מסמך ישים 

דרישת הלקוח,  מנהלת החברה, בשיתוף עם מנהל התחום הרלבנטי יבחנו את .3.3

יכולתה של החברה להיענות לבקשה באופן שלא יפלה בין סבירותה, נכונותה ומידת 

  לקוחותיה.

מכתב תשובה אישי ללקוח. המכתב ישלח בתוך  להחלטתם ינוסחבהתאם  .3.3.1

 כשבוע מיום קבלת הפניה.

תשמור בתיק פניות/תלונות את כל מכתבי הפניה בצירוף  מזכירת החברה .3.3.2

 מכתבי התשובה שנשלחו.

  :ים שמעניקה החברה ללקוחותיהשינויים בשירות

 תכנו בכל אחד מן הבאים:יהשינויים י .3.3

 הרחבת מבחר השירותים. –מגוון סל השירותים הניתנים ללקוח  .3.3.1

 משך מתן השירות. .3.3.2

 .קבלת קהלשינוי שעות  –מועדי מתן השירות  .3.3.3

הגעה פיסית לחברה העירונית, פניה בכתב/פקס,  –האמצעים לקבלת השירות  .3.3.3

 אלקטרוני.הדואר אמצעות הבאו  ניה טלפוניתפ

 לאישור שינויים בשירות.  תהחברה אחראי מנהלת .3.3

פניות עובדים, ישיבות צוות, פעולות לבקרת איכות משינויים יתבצעו כתוצאה  .3.3

 השירות, טיפול בתלונות ומענה לבקשות חריגות. 

השינויים יתועדו ו/או יפורסמו במסמך מחייב מתאים, כגון: נהלים, הוראות, הודעות  .3.13

 ופרסומים ללקוחות וכדו'.

 פיתוח והטמעת נורמות השירות בחברה:
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החברה תפעל לפיתוח מערכת סטנדרטים לאיכות השירות בתחומי הפעילות  מנהלת .3.11

השונים של החברה העירונית כגון: הטמעת הוראות העבודה, קיום מערך בחינה 

 (.2ובדיקה והגדרה ברורה של יעדי איכות )מסמך ישים 

החברה העירונית לוודא כי נורמות השירות ויעדי האיכות תהיינה  מנהלתבאחריות  .3.12

 ידועות לכלל העובדים. 

 : פעולות לבקרת השירות

לבחינת רמת השירותים ושביעות והעברת משובים במסגרת החוגים סקרים  ייערכו .3.13

 למדדי שירות שונים, כמפורט: ויתייחס /משוב חוגיםרצון התושבים. הסקר

 וכן החוגים והפעילויות המוצעותשביעות רצון מרמת ות .3.13.1

 שביעות רצון מתהליך הרישום .3.13.2

 ביעות רצון ממתקני החברה השוניםש .3.13.3

 

 אחריות ביצוע .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מזכירת החברה  .3.2

 עובדי החברה .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 טופס בקשה להנחה חריגה לחוגים – 1מסמך ישים  .3.1

 1.06והל "יעדי איכות", מס' נ -  2מסמך ישים  .3.2

 

 םנספחי .3

 טופס ריכוז פניות  - 1נספח  .3.1
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 תפוצה .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 עובדי החברה .3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיגל ישריםגב'     כותב הנוהל: מזכירת החברה תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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  DOC.מתן שירות 3.10

 טופס ריכוז פניות – 2נספח 

 ריכוז פניות

 מדד תאריך משוב תאריך סיום הטיפול טלפון שם הפונה תלונה ךתארי

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


