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 ועד מקומי בית שערים -ב"ראש השנה תשפעדכון תקופתי 
 

שנת   הנגיף    2021תחילת  למרות  "קורונה".  נגיף  של  בצילו  הוועד  הייתה  המשיך  שהוטלו,  והמגבלות 
ובין אם באמצעים מקוונים. פנים  כך גם השתדלנו    המקומי להיפגש בצורה סדירה, בין אם פנים אל 

 לנסות ולאפשר את המפגשים והאירועים השונים החל מילדים ועד לוותיקים. 
 

מודל לגיבוש היעדים. . יובל פרץ, הציג 2021לגבש את יעדיו לשנת  בחודש ינואר החל הוועד המקומי 
 תחומים:   4-ב  2021לאחר מס' דיונים, החליט הוועד על יעדיו לשנת 

 
חיזוק תחושת הקהילתיות והעמקה של   קהילה:

 היכרות בינאישית 
השמשת בית העם לכינוסים   פרויקט משמעותי:

 קהילתיים 
שיפור השירות לתושבים ע"י העמדת   תשתיות:

ים  אפשרות לתושבים להתחבר לתשתית סיב
 אופטיים 

עידוד הציבור   שיפור השירות לתושבים:
קשבת  -למעורבות חברתית תוך הפניית אוזן

 לבקשות. 
 

מיגון בשעת חרום  למרכז המושב לטובת    לביא(  לשעבר משק  ממשק פיק )  הועתק מקלט/ממ"דבמקביל,  
 באי גן המשחקים ומגרשי הספורט ובוצע גינון סביבתי. ל
החזר על  בשל משבר "קורונה" ו  2020התקבל שיפוי של ארנונה עסקית שהופחת במהלך שנת    , ינוארב

 פטור מתשלומי ארנונה לעסקים.
ועדת ביקורתהוצג   והועבר למועצה  לוועד המקומי  דו"ח  . הדו"ח הופץ לציבור באמצעים המקובלים 

 . האזורית
 

המשחקיםהותקנה    -פברואר בגן  המשחק   תאורה  גן  משתמשי  החשיכה.לרווחת  בשעות  כן,    ים  כמו 
כל רחוב, שביל וכיכר קיבלו שם וכך גם כל הבתים והמשקים קיבלו    עבודת ועדת שמות הרחובות.הוצגה  
הביור   מספור. הושלםוההליך  הפנים    , קרטי  במשרד  אושרו  מתאריך  השמות  יופיעו    11.09.21והחל 

 במפות הרשמיות ובאמצעי הניווט השונים. 
הראשון הגענו להבנות    , בשלבהשמשת בית העם לשימוש קהילתי    - מעותיהחל הטיפול בפרויקט מש

עבודה סביב גיבוש מתווה לשיפוץ בית העם. התקיימו    ואז החלה  -האגודה החקלאית    -עם בעל הנכס  
כן התקיימה  -. כמוועל כך תודתנו להםפגישות בשטח עם אנשי מקצוע ותושבים שיכולים לסייע בנושא 

נכון    אלפי ₪ לטובת הנושא.   250הוועד המקומי אישר תקציב של    פגישה בשטח עם מהנדס המועצה.
 ון קונספט ראשוני לאור הצרכים ומצב הנכס שהוצגו לה. להיום נבחרה מתכננת שהחלה בתהליך תיכנ

 
 של הוועד המקומי בתקציב מתוך קרן העיזבונות ל"מניעת פשיעה חקלאית". התבשרנו על זכייה  -מרץ

 כמו כן, הוכן סרטון מקסים לרגל "שנת הקהילה" שמטרתו לגייס את הקהילה להיכרות מעמיקה יותר. 
החודש,   שחזור  חהפתנבמהלך  לכל    תערוכת  תודה  ומרגש!  מוצלח  היה  ותיקים.  במועדון  תמונות 

 המשתתפים והמארגנים. 
 ילדי הגן בהצלחה גדולה! הנוער עם ברכות שהוכנו ע"י  בחג פורים חולקו משלוחי מנות לוותיקים ע"י  

לגיבוש אמנת החזקת בעלי חיים; במקביל    מתוך הציבור  התכנס צוותהמתמשכת,    בעיית הכלביםלאור  
מאפשר  נכון להיום המצב בשבילי המושב  היקף של המועצה לאכיפת שוטטות כלבים.  -מבצע רחבהחל  

- יום נושא המצריך טיפול שוטף ושיתוף פעולה  ב   , מדוברללא חשש מכלבים. יחד עם זאת  הליכה בטוחה
ואיסוף   רצועה  עם  בהליכה  הכלבים  בעלי  מצד  השכנים.  הקקייומי  וגינות  מזכירים    מהמדרכות  אנו 

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

לא נחגג החג לאור מגבלות "קורונה". כזכור,    2020החלו ההכנות לחגיגת שבועות, לאחר שבשנת    -אפריל
גדולה הייתה  חז  ,החגיגה  המושב  ובני  מבנות  למקורות  הרבה  רבהרו  הייתה  לכל  והשמחה  תודה   .

 המארגנים והמשתתפים. 
 הותקן מתקן שתייה קרה "קולר" ליד הדואר לטובת משתמשי מגרשי הספורט. שתו לרוויה! 

 
ועד מקומי וועד האגודה, המשיכו לעבוד בשיתוף פעולה    -לשני הוועדים במושב    וועדת התיאום  הוקמה

תחזוקת   ממשקים,  גרוטאות  כגון:  נושאים  נדונו  בסינרגיה.  ולפעול  השירות  את  לשפר  כוונה  מתוך 
כבישים, אחזקת בית העלמין, שיפוץ מבנה בית העם. הוועדה ממשיכה להיפגש באופן שוטף לשיח על  

 בין הוועדים. נושאים משותפים
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 המאושרת. תקציבית הונמצא כי הוועד פועל במסגרת   2021לשנת    1הוצג דו"ח רבעון  -מאי בחודש 

שחזר "למגרש" בעקבות הסולארי נדחה והפעם בגלל סדרי עדיפויות של    קירוי מגרש כדורסלפרויקט  
 האגודה החקלאית ובעיית "הולכה" של חח"י. 

מחברות  הן  ופר מפגשים עם מספר גורמים הן בתנועת המושבים  נערכו מס  הסיבים האופטייםקט  יפרו
לקבל הצעת מחיר או צורת    קעו לא הצלחנו שהתקשורת. למרות הפגישות המרובות והמאמצים שהו 

ר הי י התקשורת  גודל  לאור  מול  יאלית  מנ מספר  שוב  ללמוד  ממתינים  אנו  כרגע  של  יהצרכנים.  סיון 
    אליות.יטיבות הר שובים סמוכים על מנת להבין מה האלטרניי
 
 יוני התקיים מפגש עם מח' החינוך לגיל הרך ומח' יישובים במועצה. ב

בה הוצגה מצגת עם רקע למצב הקיים בפעילות אגודות    מקומי,  המפגש התקיים במסגרת ישיבת ועד
החינוך בעמק, אתגרים ושיטות עבודה. במפגש נדונו המלצות המועצה לאופן עבודה עתידי של אגודות  

 החינוך. 
מבית שערים. אסף מילא את מקומו של שי מזרחי שעזב לטובת    אסף פרץזמני,  רכז נוער  נכנס לתפקידו  

 לימודים אקדמיים. 
  1.92%והועבר למועצה. הצו מגלם עדכון בתעריף הארנונה בגובה   2022אושר צו המסים לשנת  ,  כן-כמו

 עפ"י חוק ההסדרים במשק. 
בחודש זה התקיים דיון בוועד המקומי בנושא ניהול המצב הבטחוני בבית שערים במהלך מבצע "שומר  

 יתרחש במהלך שנת העבודה הקרובה.  םשיישומהופקו לקחים  החומות".
 

ניסתה  מח המועצה  של  החינוך  שולקדם  לקת  היינו  לא  לו  בחינוך  תמהלך  הקהילה  שיתוף  של  פים 
עם הורי    הוועד קיים על כך דיונים    יום לימודים אחד לשכבה אחת יערך מידי שבוע בישוב.במסגרתו  

ד  ויתה נגד המהלך כפי שהוצג. בפעילות ממוקדת ומתואמת עם ע ינוך ועמדת המושב ה י השכבה וועדת ח
יהיה בשיתוף    ,באם יקרה בעתיד  ,את המהלך ואנו תקווה שמהלך כזה  לחנו למנועצהספר ישובים  מ

 ישובים.יותיאום עם ההורים וה 
 

- . לאחר דיון ממושך, הוועד אינו שבע2021יולי התקיימה בקרה על עמידת הוועד ביעדים שהוצבו לשנת  
 מבוקרת.-שיטת העבודה שונתה למשימתיותשלו ביעדים שהוגדרו ולכן -צון מעמידתור

 בוצע שביל פעילויות היתולי בשביל שבין מגרשי הספורט ע"י ועדת ספורט. השתמשו בהנאה! 
 

במקביל, הועברה בקשה למועצה הדתית    .של בית הכנסת למיקום צדדי  נה שירותי נכיםהועתק מבעוד  
 יעקב( לשיפוץ בית הכנסת בבית שערים.- עמק יזרעאל )שדה

 
התקיים דיון בנושא שמירה על חזות אחידה וגיזום חזיתות וגינות שפולשות לרשות הרבים. הוועד חוזר  

 החזיתות בצורה נאותה למען כולם. ומבקש מהתושבים והחברים להקפיד על גיזום  
 

ת אסטרטגיים.  וי מצלמות נוספות במקומ"ע  ומניעת פשיעה חקלאית לחיזוק מיגון המושב    יצא מכרז
עד סוף    הפרויקטיבחר הזוכה לביצוע  י ובימים אלו    למכרז,  בוצע מקצה שיפורים  ,הסתיים סבב ראשון

 נובמבר. 
 
בשטח המושב לטובת כלל הקהילה. כעת אנחנו    להקמת מגרש פטאנק אוגוסט הגשנו בקשה מהמועצה  ב

 ממתינים לתשובה, בתקווה שתהיה חיובית. 
 

הוועד   עם  התקשרות  ומנגנוני  וכו'(  מפגעים  גינון,  )תאורה,  תשתיות  לתחזוקת  שירות  אמנת  הוצגה 
 המקומי בהקשר זה. 

את "יום הילד"    2021ההתקהלות, לא ניתן היה לקיים גם בשנת   לצערנו, לאור משבר הקורונה ומגבלות 
קייטנה, פעילויות של ועדת ותיקים,    -המסורתי. למרות זאת, פעילויות רבות ממשיכות להתקיים כסדרן

 פעילויות רבות של ועדת נוער וכו'. 
 

אנחנו מבקשים  בעקבות חלק מהפעילויות בנוער ובגיל הרך, מס' לא מבוטל של תושבים נכנסו לבידוד.  
 זכאות לחיסונים נגד נגיף "קורונה", לבדוק אפשרות של  להקפיד על הנחיות משרד הבריאותמהציבור  

 ובדיקות למי שלא חש/ה בטוב. 
 

עבודתה כרכזת קהילה  דיתי,  אוגוסטעוד בחודש   רצונה לסיים את  על  אנו מודים לה בשם   :הודיעה 
מאומצת עבודה  על  כולה  שלמה    ,הקהילה  קהילה  מדהימה  בהצלחה  שהובילה  ומקדמת  שיתופית 

 ! תודה –בגדול ו ֶהְצָלחְת ית שיתוף וקהילתיות.  ילחוו 
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ולקינוח קישטו את  ,  סיימה את שנת המצווה, שנה מלאה בפעילות, חוויות ותרומה לקהילה  שכבת ח'

 ה כמיטב המסורת. את כל הקהיל ושימחו  תשפ"ב שנת הלימודים פתיחתכל הכפר בבלונים לכבוד 
 

ארוכות  לסיכום,   קדנציות  הן  אלו  יותר ממחצית מכהונתו.  סיים  ואנו משתדלים    5בנות  הועד  שנים 
ללהתייעל   על  ולהיענות  לנו  להצביע  שנועד  סקר  פרסמנו  הציבור.  הפערים  מאוויי  רצון  ועל  הציבור 

ה בעבודת  מייחסים  ו הקיימים  אנו  גדולה  לסקר  ועד.  דעתו.חשיבות  את  שיביע  תושב  כל  על     ונודה 
לעתיד לבוא  בפנינו  ועד האגודה שימור    -האתגרים שעומדים  דיאלוג מקדם עם  יצירת    רוח הקהילה, 

 . התפתחות גם בתחום המתקנים והתשתיות אלו שיאפשרו ונושאים נוספים הם
 

לה הציבור  את  מזמין  הוועד  זו,  לסייע  בהזדמנות  כדי  השונות  לוועדות  הפעילות    בשימורצטרף 
 הקהילתית במושב. לפרטים ניתן לפנות לדיתי רויניק או לגיל. 

 
 

 לאחל לכל החברים והתושבים שנה טובה, בריאה ומוצלחת.  בהזדמנות זו נבקש
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