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 לסכם, בחודשים האחרונים התכנסו הודעות והועד  2019עוד רגע מסתיימת לה שנת 

וכמו בכל שנה המטרות התוכניות של הועד והועדות הן לקדם את חיי שנה ולתכנן את הבאה. 

  הקהילה ורווחת התושבים בכל המישורים. 

 ובתוכניות להמשך:  שמחים לעדכן בנעשה בתקופה האחרונה

 ,תועתק פינת המיחזור הקטנהבהמשך שבוע זה  -פינת המיחזור

ומרכיביה יצורפו לפינת המיחזור  ,הנמצאת בקרבת הבריכה

 כך שתהיה פינה אחת מרכזית של מיחזור. ,הגדולה

במטרה לצמצם שימוש במכולה ע"י גורמים שאינם מורשים )קבלני שיפוצים וכו'(   :מכולה

בכוונתנו לנעול את שערי הרמפה ולאפשר לתושבים להשליך אליה פסולת בתאום מראש עם 

 מח להתייחסותכם למזכירות.נש. המזכירות/אב הבית )גיורא(

 בוצע ריסוק שני ,בהמשך לפרוייקט כיסוי השטח הציבורי ברסק גזם - ופסולת אחרת גזם

שהקטין משמעותית את הרסק הראשוני. במקביל תמשיך להתבצע פעולת ניקוי הרסק משאריות 

  אנא הקפידו להוציא את הגזם במועדים המיועדיםעל מנת למנוע מטרד סביבתי לכולנו  ניילון. 

פסולת גדולה )קרטונים ,אריזות ( מקומה בפינת המחזור/ וכן , ומפורסמים )יום לפני ( לכך 

 יד הפחים. מכולה ולא ל

בעקבות תלונות נבדקה מערכת השלטים. השלטים הישנים פועלים אך כתוצאה  -שער שוורץ

מבלאי נוצרות בעיות. במידה ויש בעיה עם השלט נא לפנות למזכירות. הנושא יעלה בקרוב 

  . בישיבת הועד

מוזמנים לפנות בהקשר לאמור למעלה או בכל נושא אחר למזכירות 

(mazkirut@blh.org.il) ( או למזכיר ישירותarie@blh.org.il ) 

 ועד

  הסתיים שלב א' בפרוייקט החלפת פנסי  – החלפת תאורת רחוב 

בשבועות , הרחוב לתאורת לד חדשים מודרניים וחסכוניים

התאורה הגבוהים הקרובים נמשיך לשלב ב' בו יוחלפו גופי 

 שונים במגרשי הספורט וגן השעשועים וכן השלמות במקומות
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 רכזת קהילה

. מתאפיין בלמידה והכרות עם ההתנהלות המקומיתבבית לחם כרכזת קהילה  יתחילת תפקיד

 יו"ר כל ועדה, הועדות,  בעלי תפקידים במושב ובמועצה.  : הכוחות הפועלים במושב 

, )חלק מהועדות ובעלי התפקידים במהלך התקופה הזו עבדנו על תוכנית שנתית של כל ועדה

וייקטים נוספים אותם אנחנו במקביל ישנן יוזמות ופר צגתו בפני הועד.הוהכנת תקציב  השתנו(

 חלקם עוד בתהליך חלקם שמחה לשתף:  מקדמים

 קהילה לדורות

 8 פיילוט של אגף קהילה ורווחה במועצה בשיתוף עמותת ותיקי עמק יזרעאל. בית לחם אחת מ

שמגבש מטרות וכיווני עשייה  יישובים שנבחרו להשתתף בפיילוט. במסגרת הפרוייקט הוקם צוות 

 ומעלה.   55החברתית והקהילתית של בני למען רווחתם 

פיקסלר, מאירה שטרית, יעל קרוטר, עדנה  -איילת יונג, אורי שחר, חנה מנחם חברות הצוות:

 .מיכאלוביץ', מיה חדש

 

 

 . 

 

 

מתוך חשיבה על שילוב 

וחיבורים רב דוריים הוקם 

 'סבתוש'פרוייקט 

משחקיה רב דורית שאותה 

  (שגם הוא רב דורי)מוביל הצוות 

אורנה קרן צור,  מאירה שטרית,

 .ליבי כספי
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 נוער

 אורי שניצר, לי את סמילנסקי, אמנון נבו.  ,רותי שוורץ חברי הועדה :שרון בר גיורא, 

הנוער סידר את המקום במטרה במקביל לפעילות תנועת הנוער נפתח מועדון נוער שבמבנה גן אלון, 

לאפשר לכלל הנוער להרגיש בשייכות ונוחות ותחושת מועדון נוער לגיל הבוגר. הנוער מתפעל את 

לכך הועדה נוסף המקום בעזרתה של שירה המדבית וכולל קביעת כללים להתנהגות במקום. ב

 .הילהלקשל הנוער פועלת למען והגברת האחראיות והשותפות בעשייה עצמית וחיבור 

 ובריאותספורט 

 חברי הועדה: כרמית חורב, רונן בן מאיר, סתיו חרמוני, שי נבו

עם ולאחריה ערב כיף לכל משתתפי התחרות חברי הועדה הפעילו את תחרות העגלות בל"ה ראלי 

יחד עם אלוני אבא התקיים מרתון לכל המשפחה שבסיומו קבלת שבת קהילתית . חלוקת תעודות 

בשיתוף עם הועד ובעת הצורך ספורט המתקני עוסקים גם בפיתוח משותפת ומהנה. חברי הועדה 

 גם המועצה.  

  מוזמנים להצטרף. בבית העם.פינג פונג  םמשחקיומחזירים את הפינג פונג לכותרות...ימי שני 
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 וקהילה: תרבות

 , קרן אמסלם.חברי הועדה: אסנת רז, קרן וינר, ענת נבו, יואב פיין 

מקדמת את ארועי החגים ותמיד יש  . הועדה פעילויות קהילתיות מהנותבהתוכנית השנתית גדושת 

 ובקרוב... לחברי הועדה.צורך בעוד שותפים לצוותי החגים וארועים. מוזמנים לפנות 

 

 

 

 

 שנת בר מצווה 

החלו בהובלת הורי השכבה בפעילות ארוחה חגיגית.  מצווה שנת פתיחת אירוע

 

 

 

במהלך השנה יתקיימו פעילויות לילדי 

שכבת בר המצווה מגבשים אותם 

 ומחזקים את החיבור למושב. 

 26/12חנוכה משפחות 

 31/12הצגה לילדים באלוני אבא 

 3/1סיום שנה מסיבת 
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  איכות הסביבה :

 ,צור קרן  אורנה ,שחם יערה גליקשטיין, ציפי , טימור ניצן בצר, עדי  חברי הועדה המתחדשת:

 , אילנית בן דוד. דניאל שי  ,רותם רוית

, ופעילות שבועית בגינה ערב הרצאה ומרקים, מסיק מושבי הועדה  האחרונה ארגנה  בתקופה

 הקהילתית.  

בימים אלו התגבשה לה ועדה חדשה והחלה ביצירת תוכנית שנתית שתשלב פעילויות  

כאורח חיים  קהילתיות ייחודיות  בתחומה והעלאת המודעות לאיכות סביבה וקיימות 

 ובפעילויות קהילתיות כלליות . 
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   ויש עוד הרבה דברים טובים שקורים כאן

 ערבי נשים, קהילת עסקים, ועוד פרוייקטים שבדרך 

 נעדכן בהמשך. 

 ! מואר לכולם שמח וחג 

 

 

 

 

 22כיום  יש בגינה קהילתית 

 כמובן משפחות שותפות בגינה, 

 פתוחים והמפגשים שהתכנים

 ערוגות יש .הציבור לכל

 יחד מגדילים שבהן קהילתיות

 .במפגשים

 ערוגה לרכוש ניתן

 50 של בעלות משפחתית/אישית

 . לחודש שקלים


