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 פרוטוקול – 0558 / 0559 / 0560 

  
 

 10.12.17: ישיבה מיום

 

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

 חג'גכרמלה  -רו"ח. 4 רותם סופר. 3 אורטל אבדר.2 ארנון מינס.1: אורחים

 

  אישור אירוע סעודה בהכנ"ס.   .7             .2018אישור צו מיסים לשנת  .1 :סדר יום

 .תיקון שלבי ספסלי ישיבה   .8.                  2016אישור דו"ח מבוקר . 2             

 . קפיץאישור רכש מתקני   . 9                            2017אירוע חנוכה . 3             

 .פינת פינוי פסולת גושית. 10.                  רכז תיכון –אישור תקציב . 4             

 .תיקון ארגז חול גן הרחבה. 11.            אישור תוכנית פריסת מצלמות. 5             

    .תשלום פועלי ניקיון. 12.     מ' 12אישור תקציב עמוד תקשורת . 6             

                      

               

 

 דיונים והחלטות:     

 

 בתוספת התוספת המאושרת ומחויבת   2018. הועד המקומי מאשר את צו המיסים לשנת 1

 להגיש בקשה מיוחדת למשרד     2018+(. הועד יפעל בפברואר 2.18%לפי חוק ההסדר  )    

 .2019הפנים להקפיא את תעריף צו המיסים לשנת     

 

 הדו"ח. יג ניהול תקציבי מאוזןהמצ 2016 . הועד קיבל סקירה לגבי הדו"ח המבוקר לשנת 2
 המושב.יפורסם לעיון הציבור באתר ו תםנח, אושר

 

  -. האירוע בהובלת ועדת נוער13.12.17. אירוע חנוכה במושב תנובות יתקיים ביום רביעי 3

 לאירוע. ₪ 3,000מאושר תקציב בסך  תרבות, ויתקיים במועדון תנובות.    

 

 .   "המושבים -"בני. נציגות ועדת נוער הציגו את הצורך בתגבור רכז גיל תיכון בתנועת נוער 4

 אש"ח. הועד המקומי מאשר מימון העסקתו של  45עלות שנתית בהיקף חצי משרה הינו     

 שר יתר המימון ישולם אש"ח לכל השנה, כא 17בסך  2017-2018רכז גיל תיכון לשנת     

 ע"י . יועסק אלמגור תומר -אש"ח. רכז גיל תיכון  25ע"י מחלקת חינוך במועצה בסך     

  המועצה ולא  יתקיימו עם הועד המקומי  יחסי עובד מעביד.    

 

 . בהתאם להנחיות משרד המשפטים והוראות בנוגע להצבת מצלמות בשטחים ציבוריים, 5

 הועד ערך דיון בנושא תוכנית פריסת מצלמות טמ"ס ברחבי המושב. הועד סקר את     

 תוכנית הפריסה ואישר את פריסת המצלמות לטובת שמירה על הביטחון והסדר הציבורי,     

 במצלמות יפורסם באתרבהתאם לטבלה המצורפת. טבלת פריסת המצלמות ונוהל צפייה     
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 מ' לטובת פריסת  12להצבת עמוד תקשורת בגובה  8,500ך מאשר תקציב בס. הועד 6

 הצעות ונבחרה הצעתו של משה חיון. 2תשתית תקשורת למצלמות. נבחנו     

 

 . 15.12.17לסבסוד  אירוע סעודה בהכנ"ס שיתקיים  3,000. הועד מאשר תקציב בסך 7

  ₪ 50להשתתפות התושבים. בעלות סימלית עבור כל משתתף ) האירוע פורסם ופתוח     

 ילד(. ₪ 30מבוגר,     

 

 ע"י יריב.  ₪ 2,000יח'( ברחבי המושב בסך עד  36הועד מאשר תיקון שלבי ספסלים ) .8

  באחריות ברק דוד.    

 

  4לגן הרחבה במקום המתקנים שפורקו. נבחנו  חדשיםמתקני קפיץ  2. הועד מאשר רכש 9

 .₪ 4,500הצעות של ספקים ונבחרה הצעתו של אורי ורדי בסך     

 

 . הועד יפעל בשיתוף המועצה להציב פינת פינוי פסולת גושית, בחירת מיקום באחריות 10

 רמי דב לביצוע.      

 

עבור פועלי ניקיון בתקופת גישור בחודש ספטמבר    ₪ 5,250.הועד מאשר תשלום בסך 11
 וצע מקופת גבייה לקופה קטנה במזומן בתיאום הנה"ח. התשלום יב 2017.    

  

 

 

 

 בכבוד רב                                                                                                          

 ועד מקומי תנובות
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מספר 

תכליתשטח כיסוימיקום מצלמהסוג מצלמהמצלמה

1

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

שער כניסה ראשיכניסה ראשית למושב4 מ"פ

בקרת כניסה לישוב ויציאה ממנו לשמירה 

על הביטחון והסדר הציבורי

2

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

כניסה ראשית למושב4 מ"פ

רחוב חרמון / כניסה לשכונת 

הרחבה

בקרת כניסה לישוב ויציאה ממנו לשמירה 

על הביטחון והסדר הציבורי

3

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

כיכר מרכזיתמבנה צרכניה )אורגניק מרקט(4 מ"פ

בקרת תנועה בכיכר המרכזית לשמירה על 

הביטחון והסדר הציבורי

4

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

גן שעשועיםמבנה צרכניה )אורגניק מרקט(4 מ"פ

בקרת שימוש במתקני השעשועים לשמירה 

על הביטחון והסדר הציבורי

5

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

פינת מחזור / דוארמבנה צרכניה )אורגניק מרקט(4 מ"פ

בקרת שימוש במתקני המחזור לשמירה 

על הביטחון והסדר הציבורי

6

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

רחבת חניה גן שעשועיםמבנה צרכניה )אורגניק מרקט(4 מ"פ

בקרת שימוש בחניה לשמירה על הביטחון 

והסדר הציבורי

7

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

רחבת כניסה למבנהמבנה מועדון / מזכירות ועד מקומי4 מ"פ

בקרת כניסה ויציאה למבנה ציבורי 

לשמירה על הביטחון והסדר הציבורי

8

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

רחבת חניה / מבנה נוערמבנה מועדון / מזכירות ועד מקומי4 מ"פ

בקרת כניסה ויציאה למבנה ציבורי 

לשמירה על הביטחון והסדר הציבורי

9

מצלמת צינור עם עדשה משתנה 

שער כניסה ינובכניסה מערבית מכיוון מושב ינוב4 מ"פ

בקרת כניסה לישוב ויציאה ממנו לשמירה 

על הביטחון והסדר הציבורי

פנים מבנה מועדוןמבנה מועדון / מזכירות ועד מקומימצלמת כיפה א"א10

בקרת שימוש במבנה ציבורי לשמירה על 

הביטחון והסדר הציבורי

פנים מבנה מועדוןמבנה מועדון / מזכירות ועד מקומימצלמת כיפה א"א11

בקרת שימוש במבנה ציבורי לשמירה על 

הביטחון והסדר הציבורי

הערות:

בסמוך לכל שטח כיסוי מצלמה יוצב שילוט מתאים )מזכירות, כיכר, כניסה למושב, גן שעשועים, דואר(

טבלת פריסת מצלמות ונוהל צפיה במצלמות יפורסם באתר המושב.

פריסת מצלמות טמ"ס במושב תנובות 


