
   

 הנהלהסקר  שם הנוהל: 1.01.3 מס' הנוהל: 3 עדכון מס':

 1.12.10 תאריך נוהל קודם: 10.1.16תאריך עדכון:  1דף מס':    3מתוך:   

 

  מטרת הנוהל .1

 .להגדיר את הדרך בה סוקרת ההנהלה באופן תקופתי את מערכת האיכותמטרת הנוהל 

 

 הגדרות .2

של מערכת האיכות, המבוצעת לפחות אחת לשנה תקופתית  סקירה –סקר ההנהלה  .2.1

נועדה לבחון את יישום מערכת האיכות והאפקטיביות ו, על ידי ועדת ההיגוי לאיכות

 שלה. 

החברה, נציג ההנהלה לאיכות ומאמת  מנהלת משתתפים: –ות וועדת ההיגוי לאיכ .2.2

 איכות ראשי, ראשי תחומים. 

 

 תוכן הנוהל .3

לועדת ההיגוי דו"ח כין ראשית תהאיכות המאמתת  לקראת ישיבת סקר ההנהלה, .3.1

 שיקרא "דו"ח סקר הנהלה". הדו"ח יורכב מהפרקים הבאים:

 (.4.04, מס' ם פנימיים )עפ"י נוהל "מבדקים פנימיים"ממצאי מבדקי .3.1.1

"מתן   -)עפ"י נהלים  ניתוח והערכה של איכות השירות המסופק ללקוח .3.1.2

, "שביעות רצון 4.03, פעולה מתקנת ופעולה מונעת", מס' 3.10שירות", מס' 

  (.4.06לקוחות", מס' 

סקירת יישום ההחלטות שנתקבלו בישיבת ועדת ההיגוי הקודמת. לגבי כל  .3.1.3

 החלטה יש לפרט:

פרטיביים שננקטו, באיזה לו"ז ועל ידי אילו בעלי מהם הצעדים האו .3.1.3.1

 תפקידים.

 באיזו מידה הושג היעד/בוצעה ההחלטה. .3.1.3.2

 מצב מדדי האיכות, לעומת היעדים שנקבעו. .3.1.3.3

 על פי החלטות ועדת ההיגוי. -שונות  .3.1.3.3

 הדו"ח יופץ לחברי וועדת ההיגוי עד שבועיים לפני ישיבת סקר ההנהלה.  .3.2

, תכין מאמתת האיכות הראשית מסמך )נספח בהתאם להחלטות שתתקבלנה בישיבה .3.3

 ( עפ"י ראשי הפרקים הבאים:1מספר 

 ההחלטות וההנחיות הכלליות שנתקבלו בישיבה.  .3.3.1



   

 הנהלהסקר  שם הנוהל: 1.01.3 מס' הנוהל: 3 עדכון מס':

 1.12.10 תאריך נוהל קודם: 10.1.16תאריך עדכון:  2דף מס':    3מתוך:   

 

המסמך יגדיר לכל פעולה אחראי לביצוע ולוח  -פעולות אופרטיביות נדרשות  .3.3.2

 זמנים לסיום הפעולה.

ון הנדרשות. מסמך המסמך יופץ לחברי ועדת ההיגוי ולאחראים לביצוע פעולות התיק .3.3

 זה יצורף כנספח לדו"ח סקר ההנהלה.

מאמתת האיכות הראשית תבקר ותוודא ביצוע הפעולות שנקבעו. דו"חות סקר  .3.3

 ההנהלה ופרוטוקולים של הישיבה ישמרו בתיק "סקר ההנהלה".

 

 אחריות ביצוע .3

 היגוי לאיכותהועדת  .3.1

 תאיכות ראשי תתמאמ .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

 4.04, מס' נוהל "מבדקים פנימיים" .3.1

 3.10נוהל  "מתן שירות", מס'  .3.2

 4.03נוהל "פעולה מתקנת ופעולה מונעת", מס'  .3.3

 4.06נוהל "שביעות רצון לקוחות", מס'  .3.3

 

 נספחים .6

 מעקב החלטות סקר הנהלה - 1נספח מספר  .6.1

 

 תפוצה .7

 העירונית החברה מנהלת .7.1

 תת איכות ראשיתמאמ .7.2

 חברי וועדת ההיגוי .7.3

 גב' מיכל כהן סדיקלר    ב הנוהל:כות מנהלת החברה העירונית תפקיד:

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

 



   

 הנהלהסקר  שם הנוהל: 1.01.3 מס' הנוהל: 3 עדכון מס':

 1.12.10 תאריך נוהל קודם: 10.1.16תאריך עדכון:  3דף מס':    3מתוך:   

 
 דו"ח סקר הנהלה – 1נספח מס' 

 דו"ח סקר הנהלה

 תאריך      :    

     

 משתתפים:   

     

     

     

     

 נושאי הדיון:    

     

 

  החלטות לביצוע:

 הערות למעקב
 וצע/ ב

 לא בוצע

 תאריך

 לביצוע
 החלטה אחראי ביצוע

     

     

     

     

     

     

 

 :חתימה

______________________________ 

 עורך הדו"ח 

________________________________ 

 


