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 20.03.18: ישיבה מיום

 

 דב רמי.4.יוסי יעקב.3 ברק דוד. 2 אלעד עבו.1: נוכחים

 .נית רומםאור.1:אורחים

 

 .רצועות התעמלותהתקנת . 5.    2018סיכום אירועי פורים . 1 :סדר יום

 .פינת מחזור גושית. 6.        אירועי ערב יום השואה. 2             

 .הרחבת מדרכה רחוב חרמון. 7.           אירועי יום העצמאות .3             

 .פרגולה במבנה נוער. 4             

 

 

 דיונים והחלטות:

 

 שלושת אירועי פורים שהתקיימו בתנובות. האירועים סוכמו בהצלחה  וללא  סקר את . הועד 1

 יישר כוח! -אירועים מיוחדים. הועד מודה למתנדבות שפעלו נמרצות להצלחת האירועים    

 האירועים עמדו ביעדי התקציב שהוגדרו לאירועים אלו.    

 

 תכנון וביצוע ופרסומים באחריות נוער    -11/04/18יתקיים ביום ד'  אירוע ערב יום השואה. 2

 תנובות.    

 

 :אירועי יום העצמאות. 3

 באחריות רחל דב. -17/04/18יום ג'   הזיכרוןערב יום  -3.1    

 באחריות אורנית רומם ואתי עדוי.-19/04/18יום העצמאות בדשא המרכזי יום ה'  -3.2    

 

 אש"ח. 20עד  תקציב מקסימאלי לאירוע ע"ח ועד מקומי יהיה -

 תיאום ביטחוני ומשטרתי באחריות רמי דב. -

 באחריות אורנית להוציא רשימת מטלות לביצוע הועד. -

 באחריות ברק. - הסדרת התחייבות מועצה להשתתפות במימון -

 בהמשך למסורת השנתית תוענק תשורת הוקרה למתנדבים ותיקים )השנה נבחרו אברהם  -

 מדרי, שאול בן יוסף(.  

 

 לביצוע והקמה של פרגולה בחזית מבנה נוער, בהתאם למפרט הצעות מחיר  4. הועד סקר 4

 הועד מאשר את הצעתו  + קירוי נגד גשם ומרזב. מ"ר 60שהוגש: פרגולה מעץ בשטח של     

  אחריות ביצוע רמי דב. -אש"ח כולל מע"מ 26של יצחק זיגדון בסך     

 

 לטובת מימון התעמלות  ביצוע נקודות עגינה. הועד מאשר את הצעתו של הרמן גיא ל5

 הצעות מחיר(. 3+מע"מ. )אופציה ₪  4,650מלאים באולם מרכזי, בסך של ג    
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 . הוקמה פינת פסולת גושית בסמוך למבנה "טל השקייה" הועד יפרסם נהלי פינוי לפינה 6

 באחריות אלעד. -גושית    

 

  -. באחריות יוסי יעקב הצעות מחיר נוספות לשדרוג והרחבה של מדרכה ברחוב חרמון7

 לביצוע בישיבה הבאה.   

 

 

 

 

 בכבוד רב                                                                                                         

 ועד מקומי תנובות



 

 

 בס"ד

 

 

 

 

 

 

תקציב 2018סעיפים לתקציב

מנהל כללי

70,000הוצאת שכר פקידה

הנהלת חשבונות + מערכת גביית 

מיסים
45,000

7,000ביטוח דירקטורים

10,000ביטוחים

5,000דוח הנה"ח שנתי

2,000עמלות בנק

30,000צריכת מים

5,000כיבוד, שי ותשורות

24,000עובד תחזוקה

198,000סה"כ תקציב מנהלי כללי

 שירותים מקומיים

180,000גינון, גיזום וריסוס

ניקיון שטחים ציבוריים וזיגום צמחייה 

ציבורית
7,000

65,000מדרכות ושילוט

10,000ביטחון

20,000ניקיון משרדים

30,000תחזוקת מבנים ושיפוצים

10,000תחזוקת גני שעשועים וספורט

10,000רכישת מתקנים וציוד

0שונות

342,000סה"כ לשירותים מקומיים

 שירותים ממלכתיים

58,000תרבות

70,000נוער

5,000גמלאים

5,000ספורט

12,000דת + עירוב

150,000סה"כ הוצאות שירותיים ממלכתיים

690,000סה"כ:

10,000הוצאות טלפון תקשורת+ציוד משרד


