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ועד מקומי בית שערים

אושר פרוטקול מס'  10מתאריך 23/5/22
2.1

הועד המקומי בית שערים אישר את צו ארנונה כללית של הועד המקומי לשנת
הכספים . ) 01/01/ 2023 - 31/12/ 2023( 2023

2.2

שיעור עדכון החובה לשנת  2023הינו  1.37%ויחול על הנכסים שבתחום היישוב ,
מחושבים על פי מטר מרובע ,בשיעורים ובסכומים המפורטים במסמך המצורף.

2.3

פרוטוקול הועד המקומי המאשר את צו הארנונה בהצבעה  :בעד ,4 -נגד –  , 0חסר1-
ישלח למועצה האזורית כנדרש עד ליום . 16.6.22

3.1

סיכום אירועי שבועות  -האירוע היה מוצלח ,רב משתתפים ,מאורגן היטב .הופקו לקחים
מאירוע עצמאות (בדגש על היערכות מוקדמת וקיפול מתוכנן לפרטים).
גיוס והפעלה של מתנדבים רבים בנוסף לחברי הועדה.
נקודה לשיפור  -הסדרת האחריות על הטיפול בשטח הפרסה לקראת החג – בטיפול
אילנה.
בשבוע הקרוב יבוצע סיכום כספי של האירוע אל מול התקציב והנהח"ש
ארוע הקונצרט שאירחנו אצלנו במסגרת פסטיבל חלב ודבש – היה מוצלח ומקסים .גם
ראש המועצה אייל בצר הגיע ובירך את הנוכחים בסוף הקונצרט.

3.2

ועדת חינוך  -תתכנס בהקדם בשיתוף עם אילנה

3.3

מחנה בית שערים  -החל תכנון ,נבחנים תאריכים אופציונליים בחודש יולי ,תתקבל
החלטה בימים הקרובים ויפורסם לקהילה.

3.4

הגברה  -הועד מודה לאלדד לוין על תרומתו רבת.השנים בטיפול המסור והמקצועי
בהגברת הארועים השונים .נכין מכתב תודה והערכה לאלדד.
נפרסם קול קורא למתנדבים חדשים לקורס ושיבוץ לתפקיד באירועי המושב.

4.1

ארוע שבועות -היה ארוע מוצלח ,תודות וברכות לצוות מובילי החג ,ועדת תרבות ,כלל
המתנדבים והשותפים להצלחת הארוע .יישר כוח!
מבחינת התארגנות והכנת שטח הפרסה -אילנה תוציא מכתב לאגודה החקלאית בבקשה
לוודא כי להבא ,שטח הפרסה יהיה מוכן  4ימים לפני הארוע הקהילתי ובאחריות חוכר
השטח לעבד ,לשטח ולהדק את השטח כנדרש לקיום הארוע.

4.2
4.1

בריכת נהלל  -נרשמו ושילמו כ 60 -משפחות .
ישנה התאמה מלאה בין ההכנסות לרישום והנתונים הועברו למזכירות נהלל להכנת
המנויים .סך הגבייה הינו ,₪ 60,635 :יועבר בהעברה בנקאית למזכירות מושב נהלל.

4.2

סיור מבנים -נערך סיור מבנים ב  . 6/6/22השתתפו בסיור :אילנה ,רינת ,אריק ויוסי
ברסקה-חבר ועד מקומי .בעקבות הסיור התקבלו החלטות ומשימות לביצוע.

4.3

אילנה ממשיכה עם מפגשי הכרות ועבודה עם בעלי תפקידים ומתנדבים .השבוע נפגשה
עם חגית מנהלת אגודת החינוך וביום רביעי מפגש עם חברי ועדת ביטחון.

5.1

בישוב נכתבה אמנה קהילתית בנושא שוטטות כלבים ברחבי המושב.
נראה שהמצב בהחזקת הכלבים השתפר מאוד יחד עם זאת יש צורך לבצע ביחד עם
המועצה מבצעי אכיפה נקודתיים מזמן לזמן.
אילנה תטפל בפרסום ובפניה למועצה.
אילנה הכינה מסמך בעניין השכרת מבנה ציבורי עבור אירוע פרטי של תושב המושב.
מחירון השכרת המבנים נשאר כפי שהוא.
תושבים שמעוניינים לשכור מבנה לארוע פרטי מוזמנים לפנות מראש לרינת -רכזת
קהילה ,לתיאום ,רישום ותשלום.

6.1
6.2
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ועד מקומי בית שערים
6.3

.7

טיפול בגזם
מישקי

.8

ועדת
ביטחון

.9

נושאים
לישיבה
הקרובה

אילנה תכין מחירון להשכרה עבור מכירות /אירוע חד יומי של יזמים תושבי חוץ.
(לא מסיבות)
הנושא עלה בישיבת ועד קודמת ולאחר בדיקה הוחלט כי עבור טיפול בגזם מישקי ישלם
התושב בהתאם לכמות הגזם -לפי  ₪ 300למשאית גזם ,התשלום יהיה בהתאם לכמות
ומס' המשאיות שיוביל התושב למתחם הגזם של בית שערים.
אילנה תפגש השבוע עם ועדת ביטחון .יש להציג את התקציב השנתי המשותף (שווה
בשווה) לועד ולאגודה עבור פעילות בטחון שוטף וחירום בישוב וכן את סעיפי הניצול
ויתרת המשאבים בהתאם לצרכים עד לסוף השנה התקציבית.
צח"י -יש לחדש את כל נושא הערכות לחרום ,צוות צח"י וניתן להעזר לשם כך במועצה
האזורית ובהכשרות שיש באפשרותה להביא לצוותים בישוב.
הנושא יעלה בפגישה עם ועדת בטחון ובשיח עם שוקי -מפקד הכפר ,ונפעל לקידום
הנושא.

8.1

8.2

9.1
9.2
9.3
9.4

קרן עזבונות
תפיסת הפעלה של ספקים
תוכנית אירועים ופעילויות בקהילה בחודשים הקרובים
יחסי ועד מקומי-אגודה חקלאית ,אגודת מים וועדת מיתאר

רשמה :אילנה הרמן-רואש
חתימות:
מ"מ יו"ר הוועד המקומי

מנהלת המושב

טובה שביט

אילנה הרמן-רואש

חותמת הוועד המקומי
ועד מקומי
בית שערים
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