ניוזלטר #3
תושבים יקרים,
באיגרת חודש מאי אנו מביאים לכם עדכונים מוועדת כספים בנוגע לתקציב,
עדכונים מוועדת חינוך ,תרבות וגם כמה בקשות...
קריאה נעימה!
ועדת כספים  -תקציב שנת 4102
הוועד המקומי שם לו למטרה ,לאפשר מימוש תכניות עבודה של הוועדות
השונות ,בכל תחומי העשייה ושיפור איכות החיים של תושבי המושב ,תוך
שמירה על מסגרת תקציבית מאוזנת.
לשם השגת מטרה זו ,הוכן תקציב לשנת הכספים  .4102להלן עיקרי הדברים:
כאשר נכנס הוועד לתפקידו בחודש ינואר  ,4102נמסר לידיו חשבון הבנק במצב
כספי מאוזן .אולם ,התברר כי היו קיימות התחייבות עתידיות בשיעור של
עשרות אלפי שקלים ,דבר שהצריך גיוס כספים מיידי.
עם קבלת החשבון התברר כי ישנם חובות עבר של תושבים בגין מיסי ועד
מקומי .סך החובות עמד על כ 081-אלף  .₪הוועד המקומי פעל ופועל לגביית
החובות הללו ,במטרה לייצב את חשבון הבנק ועל מנת שניתן יהיה לבצע את
הפעילויות המתוכננות .עד כה נגבה כמחצית הסכום.
הכנסות המושב:
הכנסות המושב הינן בעיקר ממיסי הוועד המקומי ,שנקבעים על פי מטר רבוע
משטח המגורים הבנוי ,לפי אגרה שנקבעת על ידי המועצה ובהתאם לכללים
של משרד הפנים.
נכון להיום ,תעריף התשלום למטר רבוע הינו ₪ 02.44 :למגורים ,ו₪ 5-
לעסקים.
בנוסף ,המועצה האזורית חבל מודיעין משתתפת בהוצאות הנוגעות לגינון,
חשמל (שטחים ציבוריים) והוצאות תרבות ונוער.
מעבר להכנסות המוזכרות למעלה ,קיים תקציב פיתוח שנתי שנקבע על ידי
מליאת המועצה.

הוצאות המושב:
להלן עיקר מרכיבי ההוצאות:
הוצאות מנהלה :כוללות תשלום שירותי מזכירות לוועד האגודה (שירותי
משרד ,ציוד וכח אדם).
הנחות מיסי ועד מקומי :הנחות הניתנות לזכאים ,על פי הנהלים הקבועים
בחוק.
ביטוחים :ביטוחים שנעשים עבור המבנים ולבעלי תפקידים במושב ,לרבות
עובדים ,בשיתוף עם האגודה השיתופית.
הוצאות מימון :הוצאות הנוגעות לניהול חשבון הבנק של המושב.
תקשורת :תקציב ועדת תקשורת . ₪ 05,111 -
תאורת רחוב ומבנים :תשלום עבור חשמל של תאורת הרחובות (המושב
מקבל החזר בשיעור של  81%מהמועצה בעבור תאורת השטחים הציבוריים).
שמירה וביטחון :הוועד המקומי החליט להפעיל את חוק עזר השמירה של
המועצה האזורית חבל מודיעין .במסגרת תוכנית העבודה ,יופעלו מנגנונים
שונים אשר יהיו כרוכים בעלויות כספיות שונות.
תחזוקת מבנים ציבוריים :הוצאות הכרוכות בתחזוקה ושיפוץ מבני המושב
ומתקניו.
גינון וניקיון החצר :הוצאות הכרוכות בגינון ,צמחייה ,ניקיון החצר וכו' .המועצה
משתתפת בהוצאות הכרוכות בסעיף זה בסכום של .₪ 001,111
חינוך וספורט :תקציב פעילויות חינוך וספורט שנקבעות על פי תוכנית עבודה
של ועדת חינוך .₪ 41,111 -
תרבות ונוער :תקציב למימון פעילויות ועדת תרבות ,ופעילויות הנוער השונות
לרבות שכר מדריכת הנוער  ,₪ 031,111 -מתוכם משתתפת המועצה ב-
.₪ 81,111
דת :השתתפות הוועד המקומי בהוצאות בית הכנסת –  0111ש"ח.
אתר הנצחה ע"ש תמיר מסד ז"ל :הוצאות הכרוכות בתפעול האתר לרבות
מזרקות המים – .₪ 5111
ספרייה :מימון הוצאות לרכישת ספרים – .₪ 4111
מים :הוצאות הכרוכות בתשלום מים עבור מבני המושב ושטחים ציבוריים –
.₪ 01,111
פיתוח כללי :הוצאות פיתוח הנוגעות לפרויקטים ייחודיים שנקבעים מעת לעת
על ידי הוועד המקומי ובשיתוף עם המועצה .תקציב זה הינו תקציב הניתן
במלואו על ידי המועצה.
בכל שאלה או בירור ניתן לפנות לוועד המקומי בדוא"ל:
infobenshemen@gmail.com

מי אמר תרבות ולא קיבל?
נפתח בתודות :לנוער ולכל המתנדבים על טקסי יום השואה ויום הזיכרון.
לוועדי המושבים גינתון וכרם בן שמן ,על שיתוף הפעולה הפורה במסיבת יום
העצמאות ה 66-שנערכה בגינתון .האירוע היה מוצלח ומהנה והושקעה בו
מחשבה רבה .תודה לכל העושים במלאכה וגם לכם ,שבאתם ונהניתם!
מה לפנינו:
שוק בן-שמן  -יום ו'  – 0:11-05:11 06.5שוק איכרים ואמנים ,עם דוכני מזון,
תכשיטים ,רהיטים ,פרחים ,בגדים ועוד.
הפיצו את הבשורה ובואו בהמוניכם.
מטרתנו היא לחשוף את האמנים המקומיים לקהל הרחב ואנו מקווים להפוך את
השוק למסורת חדשה.
חגיגת שבועות המסורתית – יום ד'  2.6בשעות אחה"צ.
סדנת בישול בריא – תזכורת לנרשמים – מפגשי הסדנה יערכו בתאריכים:
 04.6 ,5.6ו 00.6 -בשעה .41:11
תושבים שרוצים להתנדב ולעזור באירועים הקרובים מוזמנים לפנות אלינו
בדוא"לinfobenshemen@gmail.com :
תמונות מהאירועים השונים מתפרסמות בעמוד הפייסבוק של המושב.
כנסו ועשו לייק!
עדכוני ועדת חינוך
בשלב זה הוועדה מתמקדת במספר נושאים עיקריים:
 .0שעת סיפור לילדי הגנים – פעילות חודשית בנושאים חינוכיים שונים.
הפעילות קוצרת הצלחה רבה .תודה להורים המשתפים פעולה עם
הכללים שנקבעו להצלחת הפעילות.
 .4מעורבות בשיבוץ הגנים לקראת השנה הבאה ,בתיאום עם רכזת
הגנים במועצה.
 .3התארגנות ותיאום מול ועדת תרבות ליצירת פעילויות העשרה
חינוכיות לקראת חודשי הקיץ – בניית תכנית שתיתן מענה לגילאים
השונים.
 .2תכנית להעלאת המודעות בנושאי אלימות ובניית תכנית ממוקדת
לנוער.
דרוש/ה מתנדב/ת:
וועדת חינוך מחפשת לצרף לשורותיה מתנדב/ת ,הורה לילד/ה בגיל חטיבת
ביניים ,לייצוג שכבת גיל זו .מעוניינים? פנו לענת סלע154-5600631 :

שימוש בשטחים הציבוריים לאירועים פרטיים
השימוש בשטחים הציבוריים לצורך אירועים פרטיים מותר ,בתיאום מראש מול
רונית במזכירות .בקרוב יצא נוהל מסודר בנושא .בינתיים ,אנא שמרו על הסדר
והניקיון ,במהלך ובתום האירוע .הקפידו על ווליום סביר ,לרווחת תושבי האזור
והשליכו את האשפה לפחים הגדולים שליד המזכירות או ליד קן הנוער ,כדי
למנוע הוצאתה מהפחים הפתוחים על ידי הכלבים .זכרו ,המושב הוא הבית של
כולנו ,התייחסו אליו בהתאם.
מסיבות פיצה :הורים ,אנא הזכירו לילדיכם העורכים מסיבות פיצה במגרש
כמעט מידי שבוע ,לפנות את המגשים הריקים ושאר שאריות ,לאחד מהפחים
הירוקים ,הגדולים (ליד המזכירות או ליד קן הנוער).
כלבים ,סוסים וחיות אחרות...
בעלי כלבים ,אנא הקפידו על כללי התנהגות מקובלים כאשר הנכם מסתובבים
עם חיית המחמד שלכם בשטחים ציבוריים ,בקרבת אנשים אחרים בכלל וילדים
בפרט .יש להקפיד על איסוף הצרכים ,במדשאות ,בפארקים ,בשבילים
ובמדרכות.
אנו מזכירים לבעלי הסוסים והחוות  -אין להיכנס עם סוסים ,ברכיבה או
בהובלה ,לשטחי הפארקים והגנים הציבוריים .כמו כן ,אנא הימנעו מרכיבה על
הכבישים והקפידו על שימוש בדרכים העוקפות.
חיים ,כבה את האורות בבקשה!
שיחקתם כדורגל ,כדורסל ,או טניס? אחלה .נהניתם? מעולה!
אבל רגע ,לפני שאתם הולכים הביתה ,הסתכלו ימינה ושמאלה ,אין אף אחד?
וודאו שלא שכחתם לכבות האור .חבל על החשמל!
יש לכם מה להגיד? רוצים להגיב? להציע? אנחנו כאן:
infobenshemen@gmail.com

