מעודכן לתאריך 31.10.2020

משפחה יקרה,
אנחנו שמחים לקבלכם/ן בברכה למושב בית-שערים .מצורף מידע שיעזור להבין מה יש
במושב ומה השירותים אותם ניתן לקבל.
 מידע כללי -ניהול המושב  -מזכירות:
המושב מתנהל ע"י ועד מקומי ,מזכיר היישוב ורכזת הקהילה.
מזכירות והנה"ח ,מירה ברקוביץ' 04-9833225 -
מזכיר ,גיל גורייבסקי 052-8226884 -
רכזת קהילה ,דיתי רויניק 052-3487580 -
מזכירות-קבלת קהל:
ימים א'-ה'08:00-12:00 ,
טלפון 04-9833225 -
פגישות עם מזכיר המושב  -בתיאום מראש בלבד.
שערי כניסה היקפיים:
ישנם  6שערי כניסה למושב :מכביש  75ומהשדות .יש להעביר
את מספרי הטלפון למזכירות/גיל/דיתי לקבלת הרשאה.
צרכנייה:
במרכז הישוב צרכנייה הנותנת שירות לתושבים
שמוליק 052-3243633 -
שעות פתיחה :א' ,ג' ,ד' ,ה'  07:00 -עד  19:00רצוף
ב' ,ו'  07:00 -עד 14:00
תחנת דלק:
מתופעלת ע"י אברך-אלון ג'י .אס בע"מ
טלפון 09-7775000 -
התחנה מופעלת באמצעות שבב ויש להזמינו בטלפון הנ"ל.
ערוצי תקשורת ומידע:
"קהילתית בית שערים" (קבו' וואטסאפ פתוחה)
"הודעות לקהילה" (קבו' וואטסאפ מטעם המזכירות בלבד)
אתר אינטרנט המושב (דרך אפליקציית טלגרם/מייל)
מושב בית שערים (קבוצה סגורה בפייסבוק)
כדי להצטרף לערוצים -נא לפנות לדיתי/מזכירות
פרויקט "חסידות" :סיוע התנדבותי הניתן ליולדת בחודש
שלאחר הלידה; מתנדבות/ים מבשלים סירי אוכל בתיאום
ומביאים לבית היולדת .אחראית הפרויקט  -נוגי עפרוני050- :
5220180

אגודת החינוך:
מפעילה ומנהלת את מערכת החינוך לגיל-הרך במושב:
מנהלת מערכת החינוך ,חגית בן פרץ 052-619-9944 -
יו"ר אגודת החינוך ,מיה בירמן 050-690-5371 -
עו"ס היישוב (מטעם המועצה האזורית עמק יזרעאל):
מעין בנימין ( 04-6520066 -ניתן להשאיר הודעה קולית או
לפנות באמצעות המזכירות)
ביטחון:
רב"ש (רכז ביטחון שוטף) :רמי ברקוביץ' 052-3926158
דואר:
קבלה ושליחה של דברי דואר ,קבלת תיבת דואר (מזכירות)
שעות פתיחה :א' ,ג' ,ד' ,11:00-12:30 :ב'-ה';19:00-20:30 :
יום ו' סגור
מרכז מחזור:
המרכז נמצא במרכז הישוב בסמוך לצרכנייה .לרשותכם-
קרטוניה ,בקבוקי-פלסטיק ,פחים כתומים ,נייר ועיתונים,
זכוכית ,טקסטיל ,פסולת אלקטרונית.
אין להשליך גרוטאות/פסולת מוצקה במרכז המחזור.
פינוי פסולת וגזם:
תאריכי פינוי מתפרסמים בערוצי התקשורת.
את הגזם/פסולת יש להוציא יום טרם הפינוי לקדמת הבית
בצמוד לכביש.

ניתן לקבל במזכירות לוח-זמנים חצי-שנתי לפינוי פסולת.

השכרת מבנים לאירועים פרטיים:
מועדון ותיקים  ₪ 200 -להשכרה
מועדון ותיקים  ₪ 400 -להשכרה
בנוסף -כסאות ,שולחנות ,בידורית ,מקרן ועוד...

 שעות הפנאי -חוג קראטה ,דודו אלקיים052-749-0936 -
חוג קרמיקה ,מעין בן אליעזר 050-998-9809 -
חוג יוגה ,איל אפרים 054-757-5888 -
חוג ריצה וספורט ,אבינועם לבקוביץ' 052-574-3700 -
חוג פילאטיס ,מיכל 054-635-9293 -
חוג אופניים ,חגי 052-555-1975
חוג אמנות ,זהר שחר – 050-880-0891
פעילות שישי לילדי א'-ג' ,סרגיי סוחנוב ,בשעות .9:00-11:00
לפרטים נא לפנות לדיתי.
מרחב אמנות פתוח ,דבי בר מאיר055-661-3031 -
(חינם ,ע"ב מקום פנוי)
חוג כדורסל ,איתי גולדמן 050-726-9747 -
חוג כדורגל ,תומר פרץ – 054-747-8230
חוג רוגבי ,נדב מורד – 054-675-0388
חוג פלסטלינה (לילדים) ,יוני ברסקין 050-853-8089 -
הרצאות :פעמיים בחודש מטעם ועדת ותיקים .ההרצאות
פתוחות בחינם לכלל הציבור ומפורסמות בערוצי התקשורת

משחקייה :לילדי  :0-6פתוחה בימי שני 16:30-18:30
מתאים כמקום מפגש נעים לאימהות בחופשת לידה .לתיאום
נא לפנות לדיתי
גן שעשועים במרכז הישוב .אין כניסה לכלבים
מגרש כדורסל ומגרש קט-רגל
ספרייה/חדר הנצחה – פתוחה בימי רביעי 16:00-20:00
שעות סיפור/הצגות ילדים:
מטעם ועדת חינוך ,מפורסם בערוצי התקשורת
פעילות נוער של התנועה החדשה ד'-י"ב :מתקיימת לרוב
בימי שלישי/רביעי; אורטל לבל  -רכזת הנוער054-9247028 :
הרשימות שלי :My Notes -
•
•
•
•
•
•

ועדות בקהילה -מוזמנים להצטרף ולהתנדב לוועדות הפעילות במושב:

איכות הסביבה ונוי ,ביטחון ,ביקורת ,דת ,ותיקים ,חיילים ,חינוך ,אגודת החינוך ,חסד של אמת (בית עלמין) ,נוער ,ספורט ,פרט
ורווחה ,קבלה/קליטה ,תרבות
לפרטים נוספים נא לפנות לדיתי רויניק ,רכזת הקהילה או לגיל גורייבסקי ,מזכיר המושב
טלפונים בחירום:

משטרת ישראל – 100

מכבי אש – 102

מד"א 101 -

מוקד המועצה – 04-652-0100

חברת חשמל – 103

בזק ( 166 -תקלות)( 199 ,שירות)

לוכדי נחשים – הגר ,052-855-5096-דגן ,054-880-8300-אור,050-960-5045-
משה ,054-553-9397-רועי050-590-5050-

