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 לכבוד
 יסודי ועל יסודי מנהלי בתי הספר

  
 

 שלום רב,
 
 

 נוהל השתתפות העירייה בצריכת מים חריגה ובקרה על צריכת המיםהנדון: 
  

 
בהמשך לישיבה שנערכה בין גיזבר העירייה ואנשי הגזברות וכן עם ראש  .0

 ח"מ סוכם על נוהל שעיקרו:מינהל החינוך וה
 

בקרה ומעקב אחר חשבונות המים של בתי הספר ומתן מענה  0.0 
 מיידי לנזילות או כל צריכה חריגה.

  
השתתפות העירייה בשיפוי בתי ספר עבור צריכה מוגברת עקב  0.2 

 בעיות תשתית.
 
 להלן ההחלטות: .2

  
 אכיפת טיפול בנזילות: 2.0 
ב אחר צריכת המים ודא ולעקמחובת מנהלי בתי הספר לוו  

 השוטפת בהתאם לממוצע ולחשבונות המים.
העירייה תעזור לכם בנושא זה ע"י שליחת דו"ח צריכת מים קבוע   

ר האלקטרוני שלכם באמצעות גב' אפעם בחודשיים לכתובות הדו
 .0127505נטלי בכרמוב טל' 

 
ל באחריות המנהלים באמצעות אבות הבית לבצע בקרה שוטפת ע 2.2 

ידי בדיקת שעות המים מידי שבוע במכסימום )מומלץ לפחות 
 בבוקר(. 'בסוף שבוע וביום א -פעמיים 

 
מקרה של נזילה או חריגה יש לטפל באופן מיידי בפתיחת פניה במוקד ב .2.5 

העירוני ו/או למוקד חברת התחזוקה, לבקש מספר פנייה ועם מי 
 ם עותק לח"מ.שוחחו. במקביל יש לכתוב מייל לגורם המטפל ע
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 .תידישעות, ולא, לעדכן אותי במי 22יש לוודא כי הנזילה מתוקנת תוך  .5
 
יש נזילה בגין תשתית לקויה, סוכם כי עיריית חולון באמצעות שבמקרה  .2

 01%חשבות המינהל תשתתף ותממן כל חריגה מעבר לתוספת של 
 מהתקציב השנתי שמועבר עבור מים לבית הספר.

 כךנזילה,  ההייתלשנה למים ובו  ₪ 01,111קציבו תר שדוגמא: בית ספ 
 .₪ 00,111שהחיוב השנתי יעמוד על 

. ₪ 00,111, סך הכל 01%בית הספר יממן את מלוא תקציבו ובנוסף  
 נותרים. ₪ 2,111, יהעירייה תשלם לבית הספר את ההפרש קר

 עלהימנאת מלוא החיוב כדי  חשוב להדגיש כי על בית הספר לממן 
 החזר.ההמינהל כדי לקבל  -מצבירת קנסות ופיגורים ומייד יפנה לחשבת 

יצויין, כי בבקרה שערכנו מסתבר כי במרבית בתי הספר התקציב גבוה  
 באופן ניכר מהשימוש בפועל.

 
ההתחשבנות השנתית תהיה והמעקב , כדי להקל על בתי הספר, הבקרה .0

 .50.02עד  0.0-קלנדרית ולא של שנת הלימודים מ
 
נוהל זה יחול גם על בתי הספר להם יש חובות עבר שנובעים  –חובות עבר  .5

בגין נזילות או צריכה חריגה עודפת )שלא כתוצאה מאי תשלום 
 חשבונות(.

 
 מומלץ לפנות במייל. –נשמח לעמוד לרשותכם בשאלות נוספות 

 
 

 בכבוד רב,
 

 יוני רובינשטיין                                                טלי מוריאל             
 מנהל אגף ארגון ובקרה                                     מנהלת מחלקת חשבות ורכש 

 
 

   ראש מינהל החינוך-ד"רטליה פרידמן העתקים:
   מנכ"ל מי שקמה –אריק מולה מר  
   גזבר העירייה-מר יצחק וידבסקי 
   בי אנושלמשא מנהלת האגף-גב' זויה עזגד 
   סגן גזבר מנהל אגף תקציבים ובקרה-רחמים בינוני 
   סגן מנהל אגף-מר שמואל בראונשטיין 
   מנהל מחלקת גבייה-מר אילן בוסקילה 
   אגף הכנסות מנהל-אמנון ארץ קדושה 
   ס. מנהל מח לענף המים-בקה זינרגב' ר 


