
  

 פעולה מתקנת ופעולה מונעת שם הנוהל: 4.01 מס' הנוהל: 3 עדכון מס':

 1/12/10 תאריך נוהל קודם: 10.1.16תאריך עדכון:  1דף מס':    3מתוך:   

 

 

  מטרת הנוהל .1

מטרת הנוהל את אופן ביצוע הפעולה המתקנת והמונעת, הטמעת הלקחים ואופן הגשת 

 הצעות לשיפור התהליך.

 

 הגדרות .2

 תיקון תקלה ספציפית.  - פעולה לתיקון .2.1

 יישום מסקנות שתכליתן למנוע הישנות של תקלות מן העבר. – פעולה מתקנת .2.2

צפויים, שתכליתם למנוע יישום מסקנות וניתוח מהלכים  – פעולה מונעת .2.2

  התרחשות תקלה עוד בטרם אירעה.

 
 תוכן הנוהל .2

פעולה זו תעשה על ידי האחראי הישיר לתיקון התקלה שנוצרה.  פעולת תיקון: .2.1

 פעולה זו איננה מחויבת בתיעוד.

 :פעולה מתקנת .2.2

 ייזום פעולה מתקנת ייתכן באחד מן המקרים הבאים: .2.2

ת לקחים במהלך אחת מן איתור "אי התאמה" בתהליכי עבודה והפק .2.2.1

 הפעילויות הבאות: 

 במהלך העבודה השוטפת *

 במסגרת דיוני סקר ההנהלה *

 במהלך ביצוע מבדקים פנימיים *

 כלקח מסקר שביעות רצון שנערך בקרב הלקוחות * 

 כתוצאה מתלונות לקוחות * 

 במידה ואותר תהליך שאינו עומד בדרישות תקנים או חוקים  * 

 והצעות של עובדים, לקוחות וספקים בעקבות תלונות *

 בעקבות שינויים בהוראות ונהלים רלוונטיים * 

 בעקבות שינויים בדרישות וצרכי לקוח. *

יזום הפעולה המתקנת ייקבע בתאום עם מאמת האיכות הראשי וחברי  .2.2.2

 עם הלקוח. -ההנהלה, ובמידת הצורך 
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ה או דרישה לפעולה מתקנת תצא על גבי פרוטוקול דיון סקר הנהל .2.2.2

 (.2-3פרוטוקול ישיבה  שוטפת של ההנהלה )ראה מסמכים ישימים 

 דרישה לפעולה מתקנת תכלול לפחות את המרכיבים הבאים: .2.2.3

סוג הפעולה המתקנת )תיקון נוהל/ שינוי שיטת העבודה/ פנייה  *

 ללקוח או ספק / הדרכה(

 לו"ז ואחראי לביצוע. *

הערכת אפקטיביות במידת האפשר, לכל פעולה מתקנת יקבעו מדדים ל .2.2.3

 הפעולה המתקנת.

מאמת האיכות הראשי יבצע בקרה על הפעילות המתקנת, ויעביר דיווח  .2.2.3

 לדיון וועדת ההיגוי.

בקרה אחר אפקטיביות הפעילות המתקנת תתבצע במסגרת סקר הנהלה  .2.2.3

 על פי הקריטריונים הבאים:

 בתקופות קודמותניתוח סוגי אי התאמות  *

 ניתוח השוואתי בין יחידות/בעלי תפקידים שונים *

 ניתוח מדדים וסקרי שביעות רצון לאור פעילות מתקנת *

 כל קריטריון רלוונטי אחר. *

 :פעולה מונעת .2.2.3

ייזום פעולה מונעת יתכן מתוקף גיבוש מסקנות מפעילות מתקנת,  .2.2.3

ספק או מתוקף מתוקף יישום הצעות שיפור תהליך על ידי עובד, לקוח/

 תהליכי הפקת לקחים.

 הצעות לשיפור תהליך עשויות להתבסס על:  .2.2.13

 מתן מענה בעקבות זיהוי כשל צפוי *

 הגדרת נוהל שאינו קיים או שינוי בנוהל שיוצר כשל תהליכי *

 שינוי מבני או מנגנוני * 

כל שינוי שגורר חיסכון במשאבים, מונע כשל צפוי או משפר את  *

 ות.אפקטיביות השיר

ו למנהלת החברה מאמת האיכות הראשי אלהגשת הצעה לשיפור תופנה  .2.2.11

 .העירונית, הכל לפי הענין

הדיון בהצעות השיפור יעשה בישיבות הצוות ובמסגרת דיוני סקר  .2.2.12

 הנהלה. 

קבלת ההצעה תתועד בפרוטוקול הישיבה, תוך פירוט הפעילות לביצוע  .2.2.12

סום ללקוחות ועוד(, השינוי )שינוי/הוספת נוהל(, הטמעתו )הדרכה, פר
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ובקרה על אפקטיביות השינוי )הקמת צוותי שיפור, מבדקי איכות, דיון 

 בסקרי הנהלה עתידיים ועוד(. 

 

 אחריות ביצוע .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 מנהלי תחומים .3.2

 תאיכות ראשי תמאמת .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 1.1.03סקר ההנהלה", מס'  -"אחריות ההנהלה נוהל  - 2מסמך ישים  .3.1

נוהל "מצב הבחינה והבדיקה: ניהול ישיבות צוות בכיר", מס'  - 3 םישימסמך  .3.2

3.06 

 

 נספחים .3

 א.מ.ל

 

 תפוצה .3

 מנהלת החברה העירונית .3.1

 תת איכות ראשיתמאמ .3.2

 

 

 

 גב' מיכל כהן סדיקלר    כותב הנוהל: מנהלת החברה העירונית תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:

 
  


