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 2202סיכום שנת  
 

 לחברים ולתושבים שלום!

 . 2022אני שמח להגיש בשם הועד המקומי ועובדיו את סיכום שנת 

 עד המקומי פועלים כצוות ונכנסים לשנה החמישית והאחרונה. זו השנה הרביעית שאנו בו

שנה ברצף ) למעט השרות הצבאי (  כאשר התחלתי כמד"צ בכיתה ט'.  40אני מתנדב לפעילות במושב כבר למעלה מ 

לגייס אנשים  הרבה השתנה מאז, אבל גם הרבה נשאר דומה. האתגר להיות פעיל בקהילה כל כך קטנה, הקושי 

ולרתום לעשייה שאינה בהכרח מתגמלת נשאר בעיינו, אני שמח שבניגוד לרוב הישובים השכנים הועד שעובד כצוות  

 מצוין למרות אתגרי עבודה, משפחה, ובריאות לא החסיר כמעט אף מפגש ולא התחלף אף אחד.  

רינת רכזת הקהילה, יחד עם אשר   רואש-אילנה הרמן עו"ד נכנסה לתפקידה  ו  התחלפו מזכירי הוועד המקומי השנה

 למושב.  למען התושבים וניכרת תרומתן השתלבו בעשייה   ,שטרית

נושאים בשמחה בנטל העשייה למרות  בוה כל אחת בתחומן. כולנו כאחד גהועדות מאוישות ברובן ופעילות ברמה 

העונים למשאל שביעות הרצון (  ובזה אנו רואים כהצלחה כמות  סכולים הנובעים מעשייה ציבורית ) למשל כמו הת

 קהילה חזקה נושמת ופעילה. בית שערים היא או הסיכום החשוב ביותר של השנה. 

ם מילאנו. האתגר המרכזי של יצור ניהול אחוד או  אנו גאים ביעדים ששמנו לנו בתחילת הקדנציה ולראות שאת רוב

של יחסי קהילה אגודה חקלאית עדין לפנינו ואני תקווה שבשנה האחרונה נוכל לקדמו בצורה   גגשובשפה אחרת ש

 משמעותית. 

 

 .לאורך השנה אחר דרכי הפעולה וההתנהלות של הועד המקומי  וועדת ביקורת עקבחברי   ביקורת : ועדת דוח 

הדוח יוגש למועצה ולעיון הציבור לאחר הצגתו    .2022השבוע הגישו חבריי הועדה את דו"ח הביקורת השנתי לשנת   

 לועד בישיבה הקרובה. 

   

 :  שיפור השירות לתושב

 . מראש והפינוי השנה התבצע כמתוכנן  מפורסמים לציבורמועדי הפינוי  פינוי אשפה וגזם:

 בוצע ריסוק הגזם ועבודת ניקיון בשטח המתחם.  –השנה סודר מתחם הגזם 

 יעלות כספית. יבוצע ריענון להסדר פינוי פסולת משקית ביחד עם האגודה החקלאית מה שהביא להת

 

 : 2023ל  2019יעדים שהוצבו  ב  ערכים: 

 הכנה ומימוש של תוכנית תשתיות אסטרטגי  תגאווה ושייכו 

 תעזרה הדדי

 במציאת מודל שיאפשר ניהול אחוד של המוש

 קהילתית יצירת תשתית בת קיימא של התנהלות חברתית

 משמעותית אחת סיום מוצלח של לפחות תשתית  ת מעורבות חברתי

 שיפור השירות לתושב שימור ופיתוח המסורת היישובית
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תושביםטיפול   בנושא    :  בפניות  תושבים  בפניות  השנה  טיפל  המקומי  סביבתיים,  מפגעיהועד  ולכלוך  מטרד   רעש 

 חנייה במקומות לא מוסדרים, כלבים משוטטים., שאיותמ

פונה בהתאם למקרה לכלל התושבים בבקשה למשמעת ואחריות   מנהלת היישוב פונה אישית לגורמים המעורבים, 

 פקח המועצה. בנוסף הוגברה האכיפה, לדרישת הוועד, ע"י , אישית

 טופל באופן נחרץ מול גורמים רבים. תעשייה ברמת ישי אזורמקומות בילוי בממטרד הרעש 

 .  עבור כולםכתובת  להיות   יםבמתן מענה לפניות תושבים ומבקשרבה חשיבות  יםהועד רואחברי 

 אנו מזכירים ומבקשים מהציבור לנהוג באחריות ומתוך ערבות הדדית לטובת השכנים והחברים האחרים במושב.

 לפתוח קריאה ולהתלונן במוקד המועצה. במקרה הצורך, מוזמנים 
 

מתפרסם באתר המושב ותושבים מוזמנים לעלות נושאים, לשלוח פניות    סדר היום לישיבות הועד:   שיתוף ושקיפות

 נציג המושב במועצה מוזמן לכל ישיבות הועד .  ונושאים לדיון ו/או לתאם השתתפות והצגת נושא בישיבה.

המקומי הוועד  מישיבות  נשלחים  פרוטוקולים  המושב,  באתר  בעקביות  המעונ   מתפרסמים  לתושבים    , יניםיבמייל 

 לוועדת ביקורת ונשמרים בארכיון המושב.  

 תושבים. מעוצב ומסונכרן עם כלל הועדות ופעילויות המושב, מפורסם מידי חודש ל לוח פעילות חודשי
 

, גובשה תוכנית עבודה יישובית  של מנהלת הישוב לתפקידה מס' חודשים לאחר כניסת  : תוכנית עבודה יישובית

 ונקבעו על גבי לוח השנה משימות שנתיות כנגזרת מהגדרת התפקיד.

 שמוצג בישיבת ועד ונשלח לחברי ועדת ביקורת. ביצוע החלטות ועד מקומיסטטוס גובש פורמט לניהול מעקב אחר 
 

, מהסקר עולה שישנה שביעות רצון   2022סקר שביעות רצון תושבים לשנת  ,ידי שנהיבוצע כמ  סקר שביעות רצון:

( עם מס' התייחסויות לשיפור שלקחנו לתשומת ליבנו להתייחסות ושיפור  18משיבים מעל גיל  47מובהקת )השתתפו  

 . 2023בשנת 
 

תפעול שירותי  כיסוי הגירעון החודשי בכספית ב להשתתפותהוועד המקומי אישר את בקשת ועד האגודה : דואר

ועד שיוחלט בעניין במסגרת גיבוש ההסכם העדכני בין    2022יולי ₪ לחודש החל מחודש   350סך  . אושר הדואר במושב

 הוועדים. 
 

ובטיחות מתקני מגרש המשחקים עברה לאחריות  תחום אחזקה שוטפת   אחזקה ובטיחות מתקני מגרש המשחקים:

מתקני משחק חדשים ובמקביל נעשתה   2הוועד אישר תיקון וחידוש המתקנים ונרכשו   ,מושב ישירה ומלאה של ה

על בסיס חודשי לרבות האישורים  למתן שירותים  ,עם חברה בעלת תקן בתחום, בהסכם שירותים שנתי התקשרות

 המשחקים. והתקן שניתן לגן 

וניקיון   בוצע  המושבאחזקה  השנתית  העבודה  תוכנית  במסגרת  המדרכות,    טיאוט:  לצידי  המצטבר      נצבעו הלכלוך 

, ריסוס  גיזום בטיחותי לקראת החורף  ;תיקון תאורת רחובבוצע  מראות לבטיחות,    2  הוצבו  , וגדודיות  מעברי חצייה

ברחבי הישוב, תוקנו בורות בכביש, תוקנה תאורת מגרש הכדורסל, עשבייה, נתלו מלכודות זבובים, הוחלפו דגלים  

עמדות לוקרים לשירות    ו צבוה,  ספסלים ויוזמות לפיתוח גינות במרחבים, חודשו  חודשו מתקני הסל והרשתות בשערים

 קבלת חבילות. 
 

 

 

 



 
 ועד מקומי בית שערים 

  
 3657800ד.נ. בית שערים  

 vm.beitsharim@gmail.com, דוא"ל: 04-9833213, פקס: 04-9833225טלפון: 

 

בוצעה מבפנים  ת, בקירוה הרטיבות פלוט  -במועדון הוותיקים , בית הכנסת מבחוץ מבנהשופץ : שיפוץ מבני ציבור

מועדון וותיקים,   -התקנה וחידוש תאורת חוץ סביב מבנים ציבורייםצביעה, ריצוף שביל הגישה למועדון ולספריה, 

 מועדון הנוער ומגרש הספורט.

 

 כספים ותקציב.  
  2022חריגות בתקציב הכולל לשנת התקציב השנתי בוצע בהתאם לתוכנית העבודה והחלטות הועד המקומי, ללא  .א

רבעוניים נשלחו   2022לאורך השנה בוצעו ישיבות מעקב אחר ביצוע התקציב ודוחות תכנון מול ביצוע תקציב  .ב

 כנדרש לחשבת הישובים האחראית במועצה. 

זו השנה  השקעות בפרויקטים משמעותיים במושב,  עבורבהתאם לתקציב נצבר השנה  -לקרן ציוד הכסף שיועד  .ג

 .  ראוי לתוכנית החומש שאושרה השנה במועצה ג ינ'עמיד מאצהל מה שמאפשר לנו  ,הרביעית

מדיניות הועד הינה להשתתף בכל קול קורא שמתאים לאופי ופעילות הישוב ויכול לסייע    :מועצה  ות קוראיםלקו .ד

            , פית ובכלל( בפעילות הקיימת. השנה ניצול כספי קולות קוראים ותוכניות המועצה היה גבוהולתמוך )כס

    ₪   34,400סך: 

יזרעאל:   .ה עמק  דתית  ממועצה  כספית  לתמיכה  קורא  והתקבל  קול  אושר  וקהילה  התקציב  תרבות  פעילות  עבור 

קציב שיפוץ חיצוני למבנה בית  ₪ , נתרמו לבית כנסת טליתות וסידורים וכן אושר ת  12,500מסורת ישראל בסך  

 ₪.   50,000הכנסת בסך  

 , השכרות, ועוד.  ותמיכות מהתקציב מקולות קוראים 10% -למעלה מגויסו  והתקציב  יעמדנו ביעד  .ו

בית הכנסת    חידושו₪ ממשפחת פיצ'וטו , עבור שיפוץ   360,000אושרה לוועד המקומי תרומה ע"ס   2022בסוף שנת   .ז

חתימה על הסכם תרומה מסודר עם  לקראת    בתהליךבמושב להנצחת שמו של בנם אברהם פיצוטו. הועד המקומי  

 עמותת "זכור אברהם". 

ואושר במועצה. תקציב פנימי לחלוקה    2023הוכן תקציב הועד המקומי לשנת    2022דצמבר  -במהלך חודשים נובמבר .ח

 לאחר שהוצגו הצרכים ע"י יושבי ראש הועדות.  2023נת לפעילות הוועדות נעשה בחודשים הראשונים של ש 

 . עבור פעילויות ושירותי ועד מקומי מנגנון תשלום בביטהשנה הוסדר  .ט
 

 : 2202במהלך שנת  קודמופרויקטים ש

לבחירת פרויקטים    ,יובל פרץהתקיימה סדנא בהובלת  ,    2022ישיבת ועד שלא מן המניין שנערכה באוגוסט  במסגרת  

 2023 -2022בשנת בין הפרויקטים שבכוונת הוועד לבצע  תיעדוף וחלוקת המשאביםלהשקעה ויצירת 

   : פרויקטים 5על  הוחלט .א

  פריסת סיבים אופטיים וחיבור לבתים ) מוביל : צור שומן( .1

 קובר( מימוש חומש רביעי ) מוביל : אמנון ר – מדרכותוחידוש כבישים  ו  תכנון תנועתי להגברת הבטיחות .2

   (שביט  טובה :) מובילה שדרת צל .3

 שיפוץ בית הכנסת ) מוביל: יוסי ברסקה(  .4

 ) מוביל: יובל פרץ(  המבנה כולויפוץ וחידוש ש  -יקום בית העםש  .5
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 סטטוס התקדמות ביצוע הפרויקטים:

לבתים   • וחיבור  אופטיים  סיבים  בהצלחה    –פריסת  הסיבים  אופטיים נפרסו  לסיבים  בחיבור  מתחילים  רבים  ותושבים 

 .לבתיהם הפרטיים

 נמצא בתהליך הצעות מחיר לבחירת מתכנן, לקבלת תכנון ואומדנים.   – מימוש חומש רביעי •

ונגישות,  כגון חלף היטל השבחה  הוועד  לרשות  נוספים העומדים  מוגשת בקשה למועצה לאישור שימוש בכספים 

 לטובת הגדלת גובה התקציב למימוש חידוש כבישים, מדרכות ובטיחות.  

 . 2023הפרויקט נמצא בתהליך עבודה. צפי ביצוע אפריל  –שדרת צל   •

  , תרומת משפחת פיצו'טו  שלא טופל שנים רבות  למבנה בית הכנסתמבחוץ  גדול  בוצע שיפוץ    –שיפוץ בית הכנסת   •

תאפשר שיפוץ נרחב בתוך בית הכנסת כולל החלפת הריהוט. צפי ביצוע בהתאם למועד חתימה על הסכם התרומה 

 שטרם נקבע.  

הוכן מסמך רקע לשליחה לתושבים אך לא   2022גובש מתווה לשיתוף הציבור, במהלך פברואר    -שיקום בית העם    •

כסף בתהליך הכנת פרוגרמה תכנונית למבנה, ולאחר לאחר שהושקעו משאבי זמן ו .בוצע שיתוף כי הפרויקט הוקפא

לו התברר  לביצוע העבודה,  מפורט  לתכנון  אומדנים  עם אדריכלים לשם קבלת  פגישות  עד המקומי שעלות ו קיום 

 מאחר ואין בידי הוועד המקומי סכומי כסף שיאפשרו לקדם את הנושא למימוש   .מיליון ש"ח  6  -הפרויקט הינה כ 

 .ויקטהוחלט להקפיא את הפר 

 

 :  2023ויימשך בשנת  2022פרויקטים נוספים שהחל התהליך לגביהם ב  .ב

בטרם החל פרויקט פריסת הסיבים האופטיים נעשו ניסיונות   –קידום פרויקט תשתיות עמודים וכבלים של בזק  •

רבים לקדם למול חברת בזק עבודת תשתיות יסודית במושב, הדבר לא צלח עד אשר הצלחנו לשכנע את מנהל  

מחלקת תשתיות מחוזי להגיע לסיור במושב ובסיום הסיור הובטח שהישוב יוכנס לתוכנית העבודה של המחלקה  

 . 2023מרץ  והכיוון יהיה חודש

 חברת אורמש - ם ע"י זכיין המועצה מדובר בסככת קירוי סולארית שתוק -קירוי סולארי למגרש הכדורסל  •

. הנספח החוזי להתקשרות נמצא לקראת האגודה החקלאית . המהלך אושר ע"י  שנה   25  התקשרות לתקופה שלב

 חתימה. 
 

 כוועד מקומי הינו מתן מענים קהילתיים איכותיים ומגוונים  : המוקד המשמעותי של עבודתנו קהילה

 לכלל אוכלוסיית היישוב. 

   המאפיינת את היישוב. מסורת רבת שניםהינה העשייה הקהילתית, רוח ההתנדבות והמעורבות בחיי הקהילה  

 ים, יוזמות ופרויקטים  , צוותי פעולה לאירוע פעילותוועדות   10הקהילה פעילה במסגרת  

נפגשות באופן סדיר בהתאם לצרכים  הפועלות בהתנדבות מהוות את מרכז חיי הקהילה במושב, הן הועדות 

   רכזת הקהילה רינת.המשתנים בתמיכה וליווי של 

 עלמין. תרבות, נוער, חיילים, חינוך חברתי, ביטחון, ספורט ואורח חיים בריא, ותיקים, פרט, דת, בית : ועדות •

צוות הגברה, ספריה, צוות משחקיה, צוות ארכיון, צוות מוביל יום הזיכרון, צוות רונדו  צוות עלון,  : צוותי פעולה •

 ... שבועות, צוות נוי וגינון 

   משחקי חשיבה במועדון , מקלט מוזיקה, פרויקט חסידות, מועדון יולדות אשכולי, 2יריד יד : יוזמות בקהילה •

 וכו'   שת"פ עם ישובים שכנים )קיץ יזרעאלי / מסיבת פורים( וותיקים,



 
 ועד מקומי בית שערים 

  
 3657800ד.נ. בית שערים  

 vm.beitsharim@gmail.com, דוא"ל: 04-9833213, פקס: 04-9833225טלפון: 

 

הערכות. נושא הציוד    חידש את פעילותו השנה, רענן בהדרכות ובוצעו תרגיליישובי  יצוות החירום ה  –  צח"יצוות   •
 .  לחירום נבדק ומטופל בשיח של הועד המקומי עם יו"ר צח"י )אורי להב(

 

 ) יו"ר ועדת פרט(. אורנה שומן -השנה הועד המקומי מינה ממונה על הטרדות מיניות ביישוב •
 

ולהוקיר את כל ה האמיתית של    המשמעותאת    הם על כתפי  יםהנושא  תושבים המתנדבים,כאן המקום להודות 

  תורמת, אכפתית ומעורבת הלוקחת אחריות ביצירת פנאי, תרבות וחיי חברה איכותית ביישוב.קהילה 
 

 של הוועד המקומי. מהתקציב הכללי 36%,₪ 448,614הינו   2022בשנת סך התקציב הכולל לפעילות בקהילה  •

 גילאי , תרבותי, ועד אגודה חיבור עוזבי המושב ועוד. – בקהילה חיבורים – 2023הנושא המרכזי למושב לשנת  •

 

 עבודה משותפת עם הנהלת האגש"ח 

 ידוע לכל, טרם נמצא המודל שיאפשר ניהול אחוד של המושב. כ   

ואנו מתנהלים בשוטף בשיתוף פעולה חיובי, מתקיימים מפגשי    2022שנת  סוף  ב    נבחר ועד חדש באגודה החקלאית 

החל תהליך בניית  עבודה בין מנהלת המושב למנהלת האגודה, מתקיימים מפגשים של ועדת תיאום אחת לחודש וכעת 

 . ועדים בניהול ענת ירון מנהלת מח גישור של מ.א עמק יזרעאלוהסכמות בין ה

 

 2023יעדי הועד המקומי לשנת 

 ויצירת הסכם חדש   השלמת תשתית התנהלות מול האגודה החקלאית •

 השלמת תוכנית החומש הרביעית ופרויקטים כפי שהוצגו לעיל  •

 השרשת תיעוד והתנהלות ועדות המושב וחפיפה בין ועד יוצא לנכנס  •

 העמקת ההכרות והחיבורים בין התושבים.  –קהילה  •

 

כל העת  שנים ואנו משתדלים  5כהונתו. אלו הן קדנציות ארוכות בנות את   2023מסיים בנובמבר לסיכום, הועד 

 לרצון הציבור.  היות קשובים  להתייעל ול

 , שיפור וקידום תשתיות המושב יצירת דיאלוג מקדם עם ועד האגודה  -האתגרים שעומדים בפנינו לעתיד לבוא

 . שימור רוח הקהילהו

כדי לסייע   , לצוותיםהוועד מזמין את הציבור להצטרף לוועדות השונות, םתושביהרבות עואת מ חשוב שנגביר יחד 

 . במושבמגוונת וענפה פעילות קהילתית וקידום   בשימור

                                                                                    חברי הוועד המקומי נכנסים לשנה האחרונה של תפקידם.   – שנת הוועד האחרונה

להתחיל לחשוב וללמוד על   ביישוב זוהי הזדמנות טובה להזמין את אלה הרוצים לקדם ולהשפיע על חיי הקהילה 

 . וועדלחברי ה  הנעשה בוועד המקומי ועל השפעתו. תושבים המעוניינים ללמוד על הנושא מוזמנים לפנות

 שיהיה לכולנו בהצלחה!  

 בשם הוועד המקומי 

 יו"ר  –  צור שומן


