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  .2010 לשנת 3' רים מס"ות מסעיף לסעיף תבהעבר. 1
  

. העברות הן בתוך התחומים עצמם, 3' ם מס"תברי' לס' העברות מס: שגיא רוכל

בשלב זה לא ניתן לביצוע כי המכרז לא הסתיים לכן העברנו . לעניין המצלמות

  .לאותם מבנים שמשפצים או מתקנים, למערכות כיבויי אש 

התוספת הנדרשת . ישנו צוות מתכננים עם אומדן מפורט, מועדון הנוער העובד והלומד

  .ר  של הקמת המועדון לעדה האתיופית"מיתרת התב, הכסף.  200,000₪היא בסך 
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  .ם כולל מדרכות"תקציב השצפי

BRT –כשבתשלומים אין כרגע ₪  מיליון 2בתחילת השנה עמד על  ,  הפרוייקט קיים

הכניסה לשכונות . 531וב ויצמן נדחה בשלב זה עד לסיום כביש מדרח. התקדמות

  . ולא דרך בן יהודה, "טבע"המזרחיות תהיה דרך בית חרושת 

מחכים לתסקיר , השרון בוועדה המחוזית-התגברנו על התנגדות הוד, 531לעניין כביש 

  .צ ובעוד כחודש וחצי מקווים שיגיע חדיון"של מע

  

 70' החלטה מס
  

  .ב" המצ2010 לשנת 3חד העברות מסעיף לסעיף תברים מספר מאשרים פה א

  

 .2010לשנת 6' העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מס. 2
  .מבקש הסבר, עיר ללא אלימות: מנשה אליאס

, זה רק תיקון טכני, הסכום נותר כפי שתקצבו אותו, .אין שינוי בסעיף: שגיא רוכל

  .יולצורךעבודת המחלקה חברו שני פרוייקטים יחד

  ?מה זו תוכנית בריאות: ממה שיינפיין

סעיף זה כולל את החובשים הנמצאים בתיכוניים כולל חובש נוסף רכוב : שגיא רוכל

  .שעובר בין יתר מוסדות החינוך

  ?קניית מים: מנשה אליאס

  .האומדן היה גבוה יותר ובפועל הביצוע היה נמוך: שגיא רוכל

  .מבקש הסבר, היטל הטמנה: אמיר גבע

המס נגזר מכמות הפסולת שאינה . זהו מס המשתלם לקרן היטל הטמנה: א רוכלשגי

שיעור ההיטל עולה משנה . נשלם פחות, ככל שנטפל ונפחית את כמות הפסולת. מטופלת
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