ביקורת זכיינים  -חציון ב' תשע"ט
אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת-בן גוריון בנגב שמה לעצמה למטרה לדאוג לרווחת
הסטודנטים באוניברסיטה .אחד מתחומי הפעילות בו האגודה לוקחת חלק הינו הפיקוח והבקרה
אחר ההתנהלות התקינה של זכייני המזון והדפוס בקמפוס אשר מצויים בהתקשרות חוזית אל מול
האוניברסיטה .לצורך כך האגודה מבצעת מדי שנה מספר ביקורות יזומות על-מנת לאמוד את טיב
השירותים הניתנים לסטודנטים במגוון תחומים שונים כגון :יחס שירותי ,איכות המזון ,ניקיון
ותברואה ,עמידה בהתחייבויות חוזיות אחר המחירונים בפיקוח ,שעות פעילות ביחס לחוזה ועוד.
הביקורות עצמן מבוצעת על ידי רכזת הזכיינים של האגודה אשר מצויה בקשר רציף ושוטף עם
הממונה על הזכיינים באגף התפעול ,לצד פיקוח של יו"ר האגודה וסגן יו"ר האגודה.
במהלך חודש יוני  2018התבצעה ביקורת מקיפה משותפת על ידי הממונה על הזכיינים ,רכזת
הזכיינים ומנהלת הרווחה של אגודת הסטודנטים.
כפי שניתן לראות בהמשך ,הביקורת בדקה מספר קריטריונים :נוכחות מחירונים מפוקחים;
מחירים בולטים על המוצרים השונים; ניקיון הקפיטריה ואזורי הישיבה .בנוסף במקומות אשר
מוכרים כריכים מפוקחים נלקחו מספר כריכים לטעימה על ידי מספר סטודנטים אקראיים.
הביקורת נערכה באופן מדגמי בכל אתרי ההסעדה השונים ,למעט ארומה.

בברכה,

הדר שוחט
רכזת זכיינים ,אגודת הסטודנטים
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יעקב דהאן
הממונה על הזכיינים ,אגף תפעול
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

כפיות
מיקום :בית הסטודנט קומה 1
תאריך ושעה09:15 12\6\2019 :
רשמים כלליים:
.1
.2
.3
.4
.5

ישנו מבחר של מוצרי חלב
קיימים כריכים מפוקחים
עובדי המטבח עבדו עם כפפות
מטבח מסודר
חלל הקפטריה נקי

ליקויים:
.1
.2
.3
.4
.5

חסרים מחירים מעודכנים על המדפים
מקרר גלידות יחסית רק וללא מחירים ()3
חלק מהמדפים כוללים מחירים שלא תואמים את הפריט על המדף
אין מחירים לפיצות ()2
בשר הופשר בגיגית על הרצפת המטבח

כריך נדגם:
 )1סנדוויץ סלט ביצים:כריך מעט יבש ,חסר רוטב .באופן כללי הוא לא טעים.
 )2ג'בטה טונה  :כריך טעים ,חסר רוטב בכריך
 )3כריך לאבנה בביגל :לא היה נוח לאכילה ,התפרק לגמרי ,לא מרגישים את הלאבנה ,העלים
לא משתלבים בסוג הלחם הזה ,מעט חסר טעם
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גלידה באר שבע
מיקום :בניין , 72שעה09:30:
רשמים כלליים:
 .1איזור הישיבה מסודר.
 .2קיימים מחירונים מעל לכל עמדה
ליקויים:
 .1אין כריך מפוקח
 .2שטח המסעדה מלוכלך
 .3אין מגוון כריכים
 .4מגוון המוצרים היה דל

שוקולטה
מיקום:בניין  30שעה11:00 :
רשמים כלליים:
 .1הדלפק מאחור היה מסודר
 .2חלל העבודה נקי
 .3היה קיים מבחר של שוקולדים
 .4עמדת שירות עצמי נקיה
.
ליקויים:
 .1אין מחירים ליד המוצרים
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קרנף
מיקום :בניין  ,28שעה 10:30
רשמים כלליים:
 .1יש הרבה מגוון של שוקולדים וחטיפים
 .2עמדת הסלטים ופס הגשת האוכל נקיים (תמונה )1
 .3אזור הישיבה נקי ומסודר
 .4שירות מקצועי ואדיב
 .5עובדי המטבח עבדו עם כפפות
ליקויים:
 .1לרוב המוצרים אין מחירים או מחירים מתאימים ()2,3,4
 .2המאפים על העגלה היו שרופים ()1
 .3קיימים חוסרים בעמדת השירות העצמי – סוכר וסוכרזית.
 .4חסרים מוצרי חלב ()5

כריך נדגם:
 )1כריך סביח בלחמניית צמה :טעים ,הלחמניה לא היתה חצויה עד הסוף כך שיש פחות מילוי
וחלרים רבים של לחם ריק ,הכריך פחות משתלב בסוג הלחמניה הזו
 )2כריך לאבנה בלחמניית צמה :כריך טעים ,החציל מיותר
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דיינר 24
מיקום :בניין  ,32שעה10:45 :
רשמים כלליים:
 .1ישנו כריך מפוקח.
 .2אזור הישיבה נקי ומסודר.
 .3שירות אדיב וסבלני.
 .4נמצא מגוון רחב של כריכים.
 .5לכל המוצרים היו מחירים.
 .6דובר על הוספת שייק פירות או פירות חתוכים
ליקויים:
לא נמצאו
כריך מפוקח:
.1כריך סלמון  :כריך טרי ,לחמניה טעימה ,אין מספיק עגבניות בלחמניה – הייתה פרוסה אחת,
סה"כ כריך טוב
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מקסיקני
מיקום :בניין  35קומה -1
רשמים כלליים:
 .1איזור הישיבה נקי ומסודר.
 .2נמצא שילוט של מחירים
 .3עמדת הקפה נקיה ומסודרת.
 .4מגוון רחב של טוסטים וסלטים
 .5על כל מוצרי הקופה יש מחיר.
ליקויים:
 .1אין מחירים למאפים

1

ממצאים
אגודת הסטודנטים מדווחת על בסיס קבוע ,הן באמצעות ביקורות סמויות הנערכות אחת לשבוע
והן באמצעות פניות לרכזת הזכיינים ,אודות ליקויים ,תלונות ופערים מצד הזכיינים
באוניברסיטה .יש לציין כי חלק מהפניות אינן מדידות או מציגות עמדת חוסר שביעות רצון
כללית שאינה עומדת בהכרח בקנה אחד עם המצב בשטח .עם זאת ,רבות הפניות המציגות
אינדיקציות קונקרטיות מהשטח על ליקויים; חלקן נבחנו בביקורת המצ"ב.
לאור הדו"ח המצ"ב ,אגודת הסטודנטים מוצאת כי הפעולות הנדרשות להינקט לטובת מתן מענה
ראוי בטווח המידי לסטודנטים הינם כדלהלן:
 .1פרסום מחירונים בפיקוח :ישנה מגמה המצביעה על היעדר ידיעת הסטודנטים על
פורמט אחיד בכל הנוגע למדיניות הזכיינים ,דבר אשר מביא לחוסר מודעות ותסכול
בקרבם ביחס לזכויותיהם .אגודת הסטודנטים דואגת לפרסם מחירונים מפוקחים
מעודכנים באתר האגודה.
נמצא כי בגלידה באר שבע אין כריכים בפיקוח ואם יש מחירם לא תואם למחיר הקבוע
באוניבריסטה.
 .2מחירונים :הצגת מחירונים כלליים ומפוקחים ,תקפים ועדכניים לצד המוצרים (דוגמת
מחירון סנדוויצ'ים מפורט בצמוד למיקומם).
נמצא כי בכפיות התפריט אינו תמיד תואם את ההיצע בחנות .יש למצוא פיתרון חלופי
להצגת מחירי מוצרים שאינם מופיעים בתפריט כמו לוח מחיק עם תפריט משתנה,
שילוט מתאים ליד המוצר וכו'.
 .3שירותים המוצעים על ידי הזכיינים :על הזכיינים לספק את כל השירותים המוצעים
בשטחם לאורך כל היום .אנו דואגים לפקח שלאורך כל פעילות היום של הזכיין יהיו
מוצעים כל המוצרים והארוחות בפיקוח לפי החוזה המנוהל עם הזכיינים.
 .4שעות פעילות :משרד הרווחה דואג לבצע ביקורות שגרה של עמידה בשעות הפעילות של
הזכיינים בבוקר ובערב בכדי שסטודנטים יוכלו לקבל את השירות המגיע להם.
בתקופת המבחנים הקרובה ארומה (שליד הספרייה) תשאר פתוחה עד  22:00ובכל יום
בשבוע יפעלו  2זכיינים עד השעה  20:00לפי הטבלה (נספח א')
 .5נקיון :תחום זה דרוש שיפור ב"גלידה באר שבע" .הרצפה איננה נקיה ומתקני החנות
מלאים באבק.
 .6נגישות :בכניסה לספריה ישנה רמפה נגישה כראוי לחוק .בזמן הביקורת נמצא כי
המעבר לאחר הרמפה נחסם על ידי כיסאות הישיבה המשמשים את באי המקום .יש
לוודא כי נשאר מעבר נגיש ברוחב סביר לאזור זה על מנת לאפשר לבעלי העגלות /
כיסאות גלגלים גישה נוחה למקום.

נספח א' -טבלת תורנויות

פותחים בשעות
08:00-20:00
פתוחים בבוקר
7:30-12:00
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