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 מועצה מקומית שהם
 

  

  החברה העירונית לתרבות, נוער, החברה העירונית לתרבות, נוער, 

  וחוגי ספורט )חמש( בע"מוחוגי ספורט )חמש( בע"מ

 

 

 נהלי איכות
ISO 9001:2008 
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 עדכון
 מס' עדכון

   אחריות ההנהלה פרק א':
   אחריות הנהלה 1.01

 3 10.1.16 מדיניות איכות 1.01.1

 3 10.1.16 ארגון 1.01.2

 3 10.1.16 סקר הנהלה 1.01.3

 2 1.12.10 מערכת איכות 1.02

   בקרת תיעוד ומידע  1.03

 3 10.1.16 הכנת נהלים, אישורם והפצתם 1.03.1

 3 10.1.16 ניהול מערכות מידע ממוחשבות  1.03.2

 2 1.12.10 בקרת רשומות האיכות 1.04

 2 1.12.10 איתור דרישות וצרכי הלקוח 1.05

 2 1.12.10 יעדי האיכות 1.06

   ניהול משאבים פרק ב':
 4 10.1.6 כספים  –מיקוד בתשומות  –רת תהליך בק 2.01

 4 10.1.6 הדרכה 2.02

 9 11.1.16 גיוס, מיון, קליטה והערכה –משאבי אנוש  2.03

 4 10.1.16 מעקב נוכחות עובדים 2.03.1

 9 10.1.16 אישור ומתן מפרעות לעובדים 2.03.2

 3 10.1.16 סביבת העבודה  2.04

   ניהול תהליכים פרק ג':

 5 10.1.16 סקר חוזה לפרסומי החברה 3.01

 12 10.1.16 רכש )רכש פריטים והערכת ספקים( 3.02

 10 10.1.16 השכרת מתקנים בחברה העירונית לאירועים חד פעמיים 3.02.1

 2 10.1.16 ניהול קופה קטנה 3.02.2

 6 10.1.16 זיהוי השירות ועקיבותו: הכנת תכניות עבודה 3.03

 6 10.1.16 ך: תהליך הכנת התקציב ובקרתובקרת תהלי 3.04

 3 10.1.16 בחינה ובדיקה 3.05

 4 10.1.16 מצב הבחינה והבדיקה : ניהול ישיבות צוות 3.06

 3 10.1.16 בקרת שירות לא מתאים 3.07

 5 10.1.16 אחזקת בית התרבות ומענה לקריאות שבר 3.08

 3 10.1.16 אחזקת כותר פיס 3.09

 5 10.1.16 פניות ציבור –מתן שירות  3.10

   מדידה, אנאליזה ושיפור פרק ד':
 3 10.1.16 פעולה מתקנת ופעולה מונעת   4.01

 4 10.1.16 מבדקי איכות פנימיים 4.02

 3 10.1.16 ניתוח של נתונים ותהליכי שיפור, ומדידת שביעות רצון לקוחות 4.03
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