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 י"ד אב תשע"ט
2019–08–15 

 2019 אוגוסט-יוני -משולחן המזכיר 
 חברים שלום!

, אני שמח לשוב 2019מאי -בהמשך למכתבי הקודם אשר פירט על החודשים אפריל

 על שולחן המזכיר.ולעדכן אתכם/ן עם קצת יותר עומק על כל אשר נמצא 

 

 מהנעשה בוועד המקומי:

בחודשים האחרונים, החליט הוועד המקומי לצאת להליך בחירת קבלן  גינון: -

חוסר שביעות רצון מתפקוד הקבלן הנוכחי. בעזרתה האדיבה  גינון, לאור

ארבילי, הוכנו מסמכי מכרז ברמה מקצועית גבוהה -והמקצועית של נעמה לוריה

תקווה כי נוכל לסיים את נושא הגינון ולבחור בקבלן המתאים במיוחד. כולי 

 ביותר לאופי הייחודי של המושב.

בהמשך לאזכור במכתבי הקודם בנושא פינוי גרוטאות,  איכות סביבה וניקיון: -

לאחרונה החלפנו את קבלן הפינוי, ולדעתי כבר כעת ניתן לחוש בשיפור השירות. 

ת השירות בצורה הטובה ביותר. אני שב אנו ממשיכים לעקוב ולנסות לייעל א

ומבקש את שיתוף הפעולה שלכם/ן בהקפדה על הוצאה של גרוטאות וגזם אך ורק 

. כדי להקל בימים המתאימים. חשוב להקפיד על הכללים כדי להימנע מקנסות

עליכם, פרסמתי את תאריכי איסוף הגזם והגרוטאות עד לסוף השנה. לוח הזמנים 

סאפ ובלוח המודעות. מי שמבקש לקבלו מודפס, רשאי פורסם באתר, בוואט

 לעשות כן במזכירות.

להצנעת הפחים הירוקים קיימת יוזמה יפה של ועדת גינון וסביבה  איכות סביבה: -

והכתומים. אם מישהו מעוניין להצניע את הפחים, יש לפנות לאחד מחברי הוועדה 

 )ניתן לעשות זאת גם דרכי(.

להרבה תושבים הוחלפו הפחים הכתומים לאחר שאלו החלו  איכות סביבה: -

להיסדק ולהישבר. במידה ולא הוחלף לכם פח, ניתן לפנות למוקד המועצה או 

 אליי.

בחודשים האחרונים פוזרו מלכודות זבובים ברחבי המושב,  עוד באיכות הסביבה:

 קיים שיפור ניכר במטרדי הזבובים. -ולפי המדווח לי ע"י 

. הצו הועבר 2020במהלך חודש יוני שקדנו על הכנת צו המסים לשנת  כספים: -

למועצה ואושר כנדרש. שימו לב כי על פי חוק ההסדרים במשק, תעריפי הארנונה 

 .2.58%לוועד המקומי( עלו בשיעור של )ובהם הארנונה 
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לפי הנחיית הוועד המקומי, אני ממשיך  התייעלות תקציבית: -עוד בנושא כספים  -

. לדוגמה, לבדוק היכן ניתן לשפר ולשמר את השירות ובתוך כך להוזיל אותו

באספקת אינטרנט למועדונים השונים חלה הוזלה בצורה משמעותית, וכך גם 

ילומים. אני ממשיך ללמוד את מגוון השירותים הרחב בשירות ההדפסות והצ

 .כדי לחסוך בכספי הציבור שהמושב מספק ולבחון היכן ניתן להוזיל

במהלך חודש יוני, נערכו מספר שינויים בארגון המשרדים  איחוד משרדים: -

ועד האגודה -הוועד המקומי ו עבור למזכיר במזכירות ומאז יש משרד אחד

החקלאית. שיתוף הפעולה בין הוועדים הוא מרכיב קריטי לתפקוד התקין של 

 המושב ואני מתכוון לשמר ולהעצים אותו עד כמה שניתן.

שות משולשות של יושבי ראש הוועדים, צור וגדעון לאחרונה התחלנו לקיים פגי

 יחד עמי כדי ללמוד את הממשקים ולשתף פעולה היכן שניתן.

לאחרונה התקיימו אירועים קהילתיים רבים בהשתתפות  :אירועים קהילתיים -

חובה נעימה לי היא להודות לעוסקים/ות  !יפה של התושבים. כולם מוזמנים

 דיתי רויניק. -במלאכה: ועדת תרבות, ועדת ספורט ורכזת הקהילה 

מגרש  הסתיימה הקמת, בימים אלו שבוודאי הבחנתםכפי  הקמת מגרש קט רגל: -

אנו מבקשים לא לעלות על  (.גם לקטנים וגם לגדוליםרגל לרווחת הציבור )-קט

 על מועד פתיחת המגרש תימסר הודעה נפרדת.המדשאה עד לקליטתה המלאה. 

הסעת וותיקי המושב לאחרונה התגבשה רשימה של מס' מתנדבים/ות מהמושב ל -

חולים וכיו"ב. כל החברים קיבלו מכתבים -בעיקר בדיקות בקופת -ל"סידורים"

 מירה ברקוביץ' במזכירות(. קיים מידע אצלעל אופן יצירת הקשר עם המתנדבים )

. בערב זה במושב ערב בהשתתפות כל יו"ר הוועדותהתקיים  .1914.07בתאריך  -

סקרנו את יעדי הוועד, חזון הוועד והמושב, אופן בניית תקציב, שימור ותיעוד 

 . היה ערב מעניין ומלמד. תודה לכל המשתתפים/ות!וכו' בוועדות והמידע הידע

הנהלת המועצה  - "מטה עם מטה"תקיים מפגש ה 20.00בשעה  05.08.19בתאריך  -

למפגש הגיעו גם תושבים בו והתקיים פורום לשאילת הוועדים במושב.  2יחד עם 

 שאלות לנציגים מהמועצה. תודה לכל מי שהשתתף.

: הקייטנה בהובלת דיתי השנה מוצלחת במיוחד! בשם הוועד ת בית שעריםנקייט -

 ובשמי אני מבקש להודות לה על פועלה הרב למען ילדי המושב.

בשבוע האחרון בוצעה צביעה של מעברי חצייה  :ת כבישים ותימרור חדשצביע -

ופסי האטה ברחבי המושב וכן הוחלפו מס' רב של תמרורים. ידוע לי על מס' 

 נקודות ש"התפספסו" בהחלפת התמרורים. אני להחלפתם בהקדם האפשרי.
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 מהנעשה באגודה החקלאית:

במהלך יוני אירחנו נציגים  יזרעאל:תכנית כוללנית למועצה האזורית עמק  -

ממינהל התכנון בירושלים, במושב. מינהל התכנון מקדם תכנית להסדרת 

החקלאות בעמק יזרעאל ולכן מקיים פגישות בכל היישובים החקלאיים, ובהם גם 

ראש הוועדים; המושב נסקר בפני צוות -בבית שערים. בפגישה נכחו שני יושבי

האתגרים שעומדים בפני החקלאות והחקלאים של  המתכננים והיועצים והוצגו

בית שערים. בתוך כך, נפגשנו עם היועצת המיוחדת לנושאי חקלאות ממשרד 

החקלאות, וסקרנו בפניה את עולם החקלאות של בית שערים. היקף הפעילות כאן 

 מרשים במיוחד.

גם לשכנינו ממערב מתוכננת תכנית כוללנית, אך  תכנית כוללנית לרמת ישי: -

למרבה הצער, ההתרחבות שלהם מתוכננת על חלקות א' של בית שערים. אנחנו 

ממשיכים ללמוד את התכנית והשפעותיה עלינו ומנסים לשנות את רוע הגזירה. 

לצורך כך, נשכר משרד תכנון להצגת חלופות תכנוניות. הנושא עדיין בעבודה 

 נשוב ונעדכן. - וכאשר נוכל

 עדכון בנושא זה יפורסם בנפרד. תב"ע בית שערים: -

על מערכת המים. מסיכום  ביקורת של רשות המיםהאחרונים נערכה  בשבועות -

 עברנו אותה בהצלחה. גאווה גדולה להיות חלק ממערכת -ביניים של הביקורת 

 טובה ויעילה כמו זו של בית שערים. מים

 

 .הכילוקצרה היריעה מל -נעשית במושב לסיכום, הרבה עבודה 

 

 !אני ממשיך לקיים פגישות עם תושבים וחברים המעוניינים בכך. דלתי פתוחה בפניכם

 )עדיף לקבוע פגישה מולי או מול מירה(.

 

 

 לכולנו, ובטוח קיץ מהנה)המשך( בברכת 

 גיל גורייבסקי

  מושב בית שערים מזכיר


