
שירות- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

 בניית סל שירותים והגדרת זמני תקן לשירות הפנימי במחלקות המועצה 

בפגישות   (ח"שפ, מכרזים, הנהלת חשבונות, משאבי אנוש: מיועדות)

ויחד ייקבעו זמנים ריאליים, יציפו נציגי השירות של המחלקות את הנעשה

צוות היגוי נבחרת השירות2 עם כל מחלקה מיועדת1לפחות ישיבה 

צוות היגוי נבחרת השירות, צוות מטה2אישור צוות מטהניסוח סל השירותים והפצה לעובדיםשיפור השירות הפנימי במועצה

מופע תודעת שירות
יצירת , הטמעת תרבות ארגונית ממוקדת שירות

רעיונות ומציאת פתרונות לשירות טוב יותר
צוות היגוי נבחרת השירות2

צוות היגוי נבחרת השירות2ל"מנכ, כספים:  בכל אגף2לפחות טיוב תהליכי שירות פנימי

מידע עדכני זמין ומסונכרן
עדכון וקבלת מידע מכל מחלקות המועצה על כל 

שינוי במחלקה/מענה/פעילות
מנהלי אגפיםשנתי

הטמעת מערכת חדשה שתיתן מענה מקצועי :  חדשהCRM מערכת 

יצירת סביבת עבודה קלה יותר לבעלי תפקידים בשטח, וזמין
דיגיטציה, דוברת מועצה, ל"מנכ1סיום הטמעת המערכת

צוות היגוי נבחרת השירותשנתימשוב האזנה לשיחהלמחלקות (האזנה לשיחות)יצירת מערך בקרת שירות שיפור מתמיד של השירות לתושב

בניית מדד המעיד על רמת שביעות רצון התושבים מעבודת המוקד 

שנתישליחת הודעת משוב לאחר סיום הטיפול בפניהבעזרת מסרונים ושיחות טלפון יזומות, והמחלקות השונות

חות ייעודיים למחלקות עם ניתוח פניות "הנפקת דובדגש על מדדי חריגה, ל"חות חודשיים למנהלים ולמנכ"יצירת דו

ומשימות לשיפור
שנתי

ל"מנכ, אסטרטגיה, דוברת מועצה, ראש מועצה2שיפור הציון מסקר לסקר נושאים לשיפור2וחילוץ , ביצוע סקר שביעות רצון תושבים חצי שנתי

צוות היגוי נבחרת השירות, חברה חיצונית2,3הכשרה מקצועית- הדרכה והכשרת מובילי שירות קידום תכנית מובילי שירות באגפים שנותנים שירות פנימי וחיצוני

שיפור ממשקי עבודה בין מערך השירות לאגפי 

המועצה
אסטרטגיה, ל"מנכשנתיישיבה אחת לחודשיים עם כל מחלקההשתתפות בישיבות אגפים 

הגברת המוטיבציה למתן שירות טוב יותר- שירות עם משמעות 
, בין המחלקות" מצטיינים בשירות"יצירת תחרות 

 נציגים שונים מהמועצה4שתכלול לפחות 
צוות היגוי נבחרת השירות4

משאבי אנוש, גזברית, ל"מנכ1איוש על ידי נציג שירות במוקד הסדרה ואיוש מוקד בוקר 

, אתר, וואטסאפ)קמפיין קידום לפניות מוקד באמצעים דיגיטליים 

(אפליקציה

חיזוק האמון של התושבים ברשות והעלאת שביעות 

הרצון
דוברות2,3

צוות היגוי נבחרת השירות , חברה חיצונית2,3הכשרה מקצועית  הכשרת מוקדנים בשירות לתושב

יצירת , עיבוי וחיזוק צוות נציגי השירות במוקד

מחוייבות וחיבור של נציגי המוקד למועצה
מנהל מוקד רואה3הכשרה מקצועית מטעם המשרד לבטחון פניםהכשרת מוקד רואה

סיור נציגי שירות במוקדי שירות חיצוניים 
פעמיים בשנה יבוצעו סיורים במוקדים הנותנים 

שירות לתושב
1,2

משאבי אנוש1,2,3 נציגי שירות למוקד3גיוס והכשרה גיוס והכשרת כח אדם מקצועי

משאבי אנוש, גזברית, ל"מנכ2הגדלת השכר השעתי ופיצול המשמרות לתעריפיםיצירת מדרג שכר

משאבי אנוש3יום בשנה שילוב נציגי השירות בימי גיבוש של עובדי המועצה


