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תושבים  יקרים   ,
חלפו   חודשיים  ,מאז  שנבחרנו  ומונינו  רשמית  להנהיג  את  המושב  בחמש  השנים  הבאות  .אנחנו  :איתי  
שחורי)  יו"ר  הועד(  ,ניר  גנצ'רסקי)  גזבר(  ,עובד  אליעז)  מזכיר(  ,דלית  מנחם  ואדית  בוהם   .
מדוע  אנחנו  כאן?     
החזון  העומד  לנגד  עינינו  הוא  יצירת  חיי  קהילה  פעילה  בעלת  איכות  חיים  גבוהה.
מה  זה  אומר?     
השקעה  בחינוך  הילדים  ,פיתוח  פעילויות  תרבות  לכל  הגילאים  ,סביבה  נקייה  ,מסודרת  ובטוחה  
ושיתוף  כולנו  בעשייה  זו!   
איך  זה  קורה?   
יש  במושב  שלנו  אנשים  איכותיים  ובעלי  כישורים  מגוונים  ,שמהווים  מקור  כוח  וערובה  להצלחה   .
הקמנו  ואנו  ממשיכים  לבנות  ,מערך  ועדות  וצוותי  ניהול  לכלל  התחומים  הקשורים  בחיי  המושב  .עקרון  
הפעולה  מתבסס  על  עבודת  ניהול  מקצועית  ,ניהול  תקציב  אחראי  ,חשיבה  יצירתית  ועשייה  צוותית   .
על  פי  עקרונות  אלו  ,בשקיפות  מלאה  ותקשורת  רציפה  ,מתבצעים  תכנון  ארוך  טווח  ועשייה  שוטפת  ,
יחד  עם  וועד  האגודה  ואגפי  המועצה     .
אנו  קוראים  לכולם  להיות  פעילים  במהלך  חשוב  זה  ,כל  אחד  על  פי  יכולתו  ורצונו!   
אתם  מוזמנים  להגיע  למפגשים  וישיבות  וליצור  קשר  עם  כל  אחד  מאיתנו   .
בהצלחה  לכולנו  וחג  פורים  שמח   ,
איתי  שחורי  –  יו"ר  הוועד  המקומי     054-4203853  |  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
ועדת  כספים   
  
תפקיד    :ניהול   תקציב   המושב   ,במטרה   לאפשר   מימוש   תכניות   עבודה   של   הוועדות   השונות   ,בכל  
תחומי   העשייה   ,תוך   שמירה   על   מסגרת   תקציבית   מאוזנת   ,תוך   שקיפות   ופעילות   להשגת   תקציבים  
ייעודיים  נוספים   .
  
חברי  הועדה  :דלית  מנחם  וניר  גנצ'רסקי   .
נבנה  תקציב  לשנת  הכספים  ,2014  אשר  הוגש  לאישור  המועצה  .ברגע  שהתקציב  יאושר  ,הוא  יופץ  
בנפרד  ,מלווה  בהסברים  על  סעיפיו  השונים.נדגיש  ,כי  קיימים  חובות  של  תושבים  רבים  שלא  שילמו  
מיסי  ועד  מקומי  ,חלקם  במשך  תקופה  ארוכה  .סך  החובות  עומד  על  כ  180-אלף  ש״ח  .הועד  המקומי  

פועל  לגביית  החובות  הקיימים  בעזרת  הכלים  העומדים  לרשותו   
  
ועדת  תרבות   
     
תפקיד  :חידוש  ורענון  חיי  התרבות  והקהילה  במושב  .המשך  מסורת  החגים  והאירועים  ,פעילויות  
תרבות  לכלל  התושבים   .
  
חברי  הועדה  :יו"ר  -  גלית  רשתי  ,איתי  שחורי  ,יפעת  ברכה  ,רינה  אלמוג  ,איילת  רוטמן  ,שירלי  מרון  ,
עינב  ניניו  ,אורית  דולב  ,שוש  עוזרד  ,גליה  בלוך  וירון  יעקובי     .
חברי  הועדה  חולקו  לצוותי  עבודה   .
  
תוקצבו  כלל  הפעילויות  השנתיות  ,הוכנה  תוכנית  עבודה  שנתית   ,
הוחלט  שבכל  חג  או  אירוע  ,יהיה  ניסיון  לגעת  בכל  שכבות  הגיל.
הוצבו  מספר  יעדים  :טיפול  בתרבות  לותיקים  ,אירועים  קהילתיים)  מחסן  תחפושות  ,ניקיון  היישוב  
ועוד(  ,שיתוף  פעולה  עם  ישובי  המועצה  בעידוד  המועצה  .הוחלט  להקים  את  מועדון  הסרט  הטוב     .
  
מאחורינו     :
חנוכה  -  הופעת  אמן  הקרקס  שמבוקי   .
ט"ו    בשבט  -  נטיעות  מסורתיות  וטיול  משפחות  לפארק  קנדה  באחריות  הנוער   .
פורים  -  מחסן  תחפושות  .תחילתה  של  מסורת  החלפת  תחפושות   .
  

לפנינו  בחודש  הקרוב:  
יום  האישה  הבינלאומי  9.3    -  בשעה  20:00  במועדון  מושב  גינתון  .מפגש  עם  יעל  תהלליה  פפר  ,
שהייתה  אחת  מנשותיו  של  גואל  רצון     .
מופע  אקרובאטיקה  של  קפטן  זוקיני  –  יום  ה'  13.3  בשעה  17:00  בגן  השעשועים  החדש.
מסיבת  פורים  למבוגרים    -  יום  ו'  14.3  בשעה  21:30  במועדון  מושב  בן  שמן  ,בשיתוף  עם  מושב  
גינתון  ,הופעה  חיה  ברוח  שנות  ה   .80-
קריאת  מגילת  אסתר  -  שבת  15.3  בשעה  17:15  בבית  הכנסת   .
עדלאידע  –  יום  א'  16.3  בשעה   .12:00  
מסיבת  אוזניות  לכיתות  ז'-ט'  –  יום  א' 16.3    בשעה  21:00  במועדון  מושב  גינתון   .
בואו  ותיהנו!   
  
  

ועדת  פיתוח  וחזות   
  
תפקיד   :פרויקטים  של  בינוי  ,חזות  וגינון  ,תאורה  ,ניקיון  ,איכות  סביבה  ,שטחים  ציבוריים  ,מתקני  
ספורט  ומבני  ציבור   .
  
חברי  הועדה  :יו"ר   –  נועם  קנרש  ,נעה  נחמיאס  ,זוהר  אושה  ,איתי  שחורי  ,ברוש  שמלה  ,עידו  סלפק  ,
גדי  בן  חמו  ,שמוליק  כפיר  ,נינה  עמיר  ,בילי  סביר   .
החברים  חולקו  לצוותי  עבודה  נושאיים     .
  
בימים  אלו  הולך  ומוקם  פרויקט  המדרכות  בדרך  הזית  וכיכר  בית  הכנסת   .
כמו  כן  ,החלה  בניית  מבנה  גן  ילדים  חדש  ,כולל  שטח  חנייה  רחב  ,לרווחתם  ולביטחונם  של  ההורים  
והילדים   .
בתחום  הגינון  החלה  למידת  שטחי  הגינון  של  המושב  ובניית  תוכנית  גינון  מקיפה  ,הכוללת  מאפיינים  
של  חיסכון  במים  ואיכות  סביבה!!!     
בהזדמנות  זו   ,אנו  מבקשים  מכל  התושבים  להתגייס  לשמירה  על  ניקיון  המושב  וסביבותיו  ולהשתמש  
במתקני  המיחזור  העומדים  לרשותנו  :קרטוניה  ,מתקן  לאיסוף  זכוכיות  ,מתכות  ,בקבוקים  ,בגדים  ונייר   .
נתראה  בגינה!   
  
  

  
  
  
  

ועדת  ביטחון   
תפקיד  :יצירה  ,שיפור  ושדרוג  של  פתרונות  קבע  ,להגברת  הביטחון  האישי  והציבורי  במושב   .
     
חברי  הועדה  :יו"ר  –  עובד  אליעז  ,משה  אזובל  ,גבי  סעדון  ,רועי  שיש  ניר  ,יואב  כוכבא  ,יאיר  יגר  ורונן  
בר   .
  
הוכנה  תוכנית  ביטחון  תוך  תיאום  עם  קב"ט  המועצה   .
הוחלט  פה  אחד  לבקש  את  אישור  הועד  המקומי  לגביית  היטל  שמירה   .
הועד  המקומי  אישר  את  גביית  היטל  השמירה  ,בעזרתו  ניתן  יהיה  לממש  את  תוכנית  האבטחה  
)בשלבים(  .תהליך  האישורים  וכן  מיסוד  תוכנית  הביטחון  ומרכיביה  ,נמצאים  בשלב  מתקדם  יחסית  
ובקרוב  ניתן  יהיה  לממשה   .
  

ועדת  חינוך  ,ספורט  וקהילה     
  
תפקיד  :לעסוק  בכל  הנושאים  החינוכיים  מגיל  המעון  ועד  הבוגרים  במושב   .
  
חברי  הועדה    :יו"ר  -  ענת  סלע  ,איתי  שחורי  ,ניר  גנצ'רסקי  ,מאיה  ניר  אליעז  ,קרן  גנצ'רסקי-ברבי  ,רותי  
שיש  ניר  ,הדס  אלקריף  ,בת  דור  בלוק  ,רותי  אוביץ  ,ליאת  חמישה  ,כנרת  גנצ'רסקי   .
הוועדה  הקימה  מספר  צוותי  עבודה  על  מנת  לאפשר  מיקוד  בכל  אחת  משכבות  הגיל  השונות  במושב:
צוות  גנים  ,צוות  בתי  ספר  ,צוות  בוגרים וצוות  ספורט   .
עיקרי  הנושאים  על  סדר  היום  המיידי  של  הוועדה   :
בניית  תוכנית  שנתית  במסגרת  תקציבית  ברורה   .
קבלת  בקשות  מתושבי  המושב  לטיפול  בנושאים  שונים)  כגון  בעיית  תחנות  ההסעה  ,התמודדות  עם  
התנהגויות  חריגות  במסגרות  השונות  וכו'(   .
טיפול  בנושאי  אלימות  והכנסת  פעילויות  עיר  ללא  אלימות  למושב   .
טיפול  בחלוקת  הגנים  לשנה  הבאה   .
מיסוד  מסורת  חודשית  של  שעת  סיפור  ,הכוללת  גם  את  כללי  ההתנהגות  בשעת  הסיפור   .
מיסוד  השימוש  במתקני  הספורט  במושב  ,כולל  נוהל  הזמנה  ושימוש  ,על  מנת  למנוע  עימותים  במגרשי  
הספורט   .
     

  
  
  
  

צוות  חוגים   
תפקיד   :בניית  תוכנית  חוגים  שנתית  ורב  שנתית  .הצוות  עוסק  בתחומי  התוכן  ,בתאום  בין  המושבים  ,
בתאום  ותמיכה  של  המועצה  ובניהול  שוטף  של  מערך  ההפעלה  ,כולל  הוצאתו  אל  הפועל   .
  
חברי  הצוות  :  יעל  שמלה  ,רועי  לבבי  ,ניר  גנצ׳רסקי  ואיתי  שחורי.
     
בימים  הקרובים  ייפגש  הצוות  עם  מושבים  שכנים  על  מנת  לבדוק  שיתופי  פעולה   .
החל  תהליך  הסדרת  התשלום  והביטוחים  של  מפעילי  החוגים   .
נפתחו  שני  חוגים  חדשים  :קבוצת  ריצה  ,בהדרכת  אלון  גבע  וחוג  רכיבה  על  אופניים  ,לילדים  
ולמבוגרים  ,בהדרכת  דני  מרון   .
נבחנת  הצטיידות  מינימאלית  ובתרומות  ,של  ציוד  הפעלה  בסיסי  לחוגים   .
  

ועדת  תקשורת   
  
תפקיד  :ניהול  אתר  האינטרנט  ,ניהול  עמוד  הפייסבוק  ,העברת  מידע  לכלל  התושבים  ואמצעי  פרסום   .
  
חברי  הועדה  :יו"ר  –  ענבל  סלפק  ,דלית  מנחם  ,דדי  רשתי  ,רוני  בן  ציוני  ,עופרית  קול  ,מורן  צדף  ,
סנדרה  שחורי  ,אורלי  קנרש   .
  
הוחלט  על  הקמת  אתר  אינטרנט  חדש  למושב  ,שיהיה  מותאם  גם  לטאבלטים  וניידים  חכמים  ויהווה  
מקור  מידע  זמין  ,יעיל  ומעודכן  לתושבים  .האתר  החדש  אופיין  ונמצא  בשלבי  הקמה  ראשוניים   .
עמוד  הפייסבוק  של  המושב  –  יהפוך  לעמוד  עסקי  ,שגם  בו  תוכלו  להתעדכן  על  הנעשה  במושב)  אל  
תשכחו  לעשות  לייק(   .
פרסום  האירועים  המתקיימים  במושב  ,עבור  כלל  הוועדות   .
איגרת  מידע  לתושב    -  תופץ  פעם  בחודש   ותכיל  מידע  על  כל  מה  שקורה  כאן  ,לפני  ומאחורי  הקלעים  .
זו  האיגרת  הראשונה   .....
תושבים  המעוניינים  לפנות  לוועדה  יוכלו  לעשות  זאת   
באמצעות  הדוא"ל   infobenshemen@gmail.com  :
  
  
================================================================   
  
  
ניתן  לפנות  לוועד  המקומי  ולכל  אחת  מהועדות  המפורטות  ,בכל  דבר  ועניין  ,באמצעות  
הדוא"לBenshemen2014@gmail.com:

