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מר אברהם אמיר קיבל תעודת הוקרה אישית מהמועצה על פעילות התנדבותית כולל  -

במועדון בהזדמנות זו אנו שולחים לו ברכת רפואה שלמה ויחזור במהרה לביתו בריא 

 1ושלם

י המועצה "ע, 1.31-1.31הוענקה תעודת הוקרה לפרוייקט המועדון ולמפעיליו לשנת  -

 1ומרכז מתנדבי ותיקים בקהילה

 

הועד מוקיר ומשבח את המתנדבים על פעילותם המבורכת למען הגמלאים בכלל ובפרט על 

 1הפעילות למען גיל הזהב יישר כוח ותבורכו משמיים
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המועצה מתנגדת לבצע את תוכנית הרחבת , ולם ספורטלאור אישור בניית א 1א

 1מגרשי כדורסל תיקניים 1 -ל, מגרשי הכדורסל

 

המגרשים הקיימים )לאור זאת דרשנו שירחיבו למגרשים תיקניים למוסד חינוכי  1ב

והגדר המפרידה בניהם תהיה פריקה לצורך קיום אירועים (  אינם תיקניים

 1ישוביים כגון יום העצמאות
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הסתייגותו מהצבת מחסום בכניסה מר שלמה למפל ביקש להופיע בפני הועד ולהגיש את 

 1ואכן הוזמן לישיבה אך מסיבותיו שלו החליט לא להגיע 444למשעול 

לאחר דיון נוסף ארוך בנושא הוחלט לאשרר את ההחלטה הקודמת להציב מחסום בכניסה 

 1 כלי רכב במשעוללמשעול שימנע תנועת 

 1נגד -3, בעד 1התקבל ברוב 
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טון לא מאושרת בשלב זה משום שזה מגביל גם  4מוריה עד ' ההצעה להגביל את החנייה ברח

אותנו ולכן הוצע בשלב זה להכשיר שטח בין הכיכר השניה לכיוון גני מודיעין והגדר שישמש 

 1טובוסיםלחניית משאיות ואו

 1מאושר פה אחד -₪  ...5 -העלות להכשרת השטח כ
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