ניוזלטר #2
תושבים יקרים,
אנו שמחים להמשיך ולעדכן אתכם על כל מה שקורה במושב...
משולחנה של ועדת תרבות
האביב בפתח ואנחנו מקבלים אותו בהתרגשות רבה .רגע לפני המשך
הפעילות ,נסכם את אירועי החודש שעבר:
התחלנו במחסן תחפושות ,אליו הגיעו מבוגרים וילדים להחליף תחפושות,
ההיענות הייתה יפה .המשכנו עם הופעה של אקרובט ומסיבת ריקודים
ותחפושות עם להקת שנות השמונים בשיתוף עם גינתון ובתמיכת המועצה .עם
אותו שיתוף ובאותה תמיכה ציינו את יום האישה הבינלאומי בהרצאה של אחת
מנשותיו של גואל רצון שהתקיימה בגינתון .קראנו את מגילת אסתר בבית
הכנסת .צוות ותיקים ,שוש עוזרד ואורית דולב ,עבר בין בתי הוותיקים וחילק
משלוחי מנות .יוזמה ברוכה שהביאה להתרגשות גדולה.
הקהילה כולה נרתמה להפקת עדלאידע מושבית עם תחפושות מן העולם לפי
שכבות גיל ולסיום כיתות ז-ט פיזזו במסיבת אוזניות בגינתון.
רגע לפני שנמשיך הלאה ,נעצור להגיד תודה.
תודה לכל מי שלקח חלק ולו קטנטן ,בכל אחת מהפעילויות.
עזרתכם ותרומתכם להצלחת האירועים מוערכת מאוד!
תודה גם על שיתוף פעולה מוצלח עם השכנים שלנו מגינתון
ותודה למועצה על התמיכה.
מה צפוי לנו בהמשך?
שעת סיפור – יום ראשון  4..1בשעה  - 41:.1בסיום שעת הסיפור
תתקיים הפעלה לילדים וההורים
טקס יום השואה יתקיים ביום ראשון 2..1
טקס יום הזיכרון יתקיים ביום ראשון  - 1.4תושבים שמעוניינים לקחת חלק
מוזמנים לפנות לאורית דקה 141-1411452
ערב יום העצמאות יתקיים ביום שני  – 4.4פרטים בהמשך
בתחילת חודש מאי ( )2.4נקיים את 'שוק ידי זהב' הראשון ,בו תוכלו אתם
לזכות לחשיפה ולקדם את התוצרת והאומנות שלכם .כבר יש לא מעט דוכנים
מעניינים .רוצים גם להקים דוכן?
פנו לגליה  142-12..541או איילת 142-2..6.5.
וכמובן הזמינו את חבריכם לבוא ,להתרשם ולקנות.
ביוני תתקיים סדנת בישול בריא . ,מפגשים של בישול ואכילה – הקבוצה
מלאה .ההרשמה נסגרה .כל הכבוד על ההיענות!

ועדת ביקורת
לידיעתכם ,לא הוקמה במושב ועדת ביקורת.
את חברי ועדת ביקורת ממנה המועצה .הוועדה חייבת למנות שלושה חברים
מבין תושבי המושב .למרות הפרסומים והפניות שנעשו לתושבים ,לא נרשמו
מתנדבים ולכן הוועדה לא הוקמה.
עדכוני ועדת פיתוח וחזות המושב
במושב מתנהלים מספר פרויקטים במקביל.
גינון:
בימים הקרובים יכנס לעבודה גנן חדש .ראשית יטופלו הגינות ,בדגש על
עשבים .בהמשך יוקדשו מאמצים לשיפור ההשקיה ,חיסכון במים ,התאמת
צמחים וטיפוח מראה המושב.
פרויקט הכיכר והמדרכות ברחוב הזית:
לאחר עיכובים כתוצאה מתיקונים לתכנון המקורי ,נכנס הפרויקט למהלך עבודה
רציף .עקב העבודות נוצר עומס תנועה ובעיות חנייה ,שיפתרו עם סיום
הפרויקט .לכביש יתווספו מפרצי חנייה לכל אורכו.
פרויקט הקמת גן הילדים ברחוב הגנים:
הפרויקט בעיצומו ואמור להסתיים בתחילת שנת הלימודים הבאה .קבלני
הביצוע משתדלים לבצע עבודות הכוללות משאיות במהלך הלילה ,על מנת
למנוע עומס תחבורתי.
שיפור פני המושב:
עם בוא האביב וחג הפסח ,כשכולנו עסוקים בניקיון הבית ,נבקשכם לשים לב
גם לניקיון הסביבה הקרובה והשטחים הציבוריים .אנא הקפידו על סגירה
וקשירת הפחים ועל השלכת קרטונים למתקן המיחזור הייעודי ליד המכולת.
פינוי גזם – בהמשך יוקמו פינות פינוי מסודרות .אנא הקפידו להוציא גזם
ממוצאי שבת עד יום ראשון בלילה.
שימו לב ועיינו שוב בטבלת מועדי פינוי האשפה והגזם בחג.
בחודשים הקרובים יטופלו מפגעים רבים שמופו במהלך השבועות האחרונים,
ובהם מפגעי תאורה ,מתקני ספורט וכו'.
אנו מודעים לאי הנוחות שנגרמת לתושבים כתוצאה מהפרויקטים המתנהלים
כרגע ומבקשים מכולם לנהוג בסבלנות ולשתף פעולה ,על מנת שנוכל לסיימם
במהרה ולשביעות רצון כולם.
כלבים משוטטים
תופעת הכלבים המשוטטים ,מוכרת לכולנו .אל הוועד מגיעות תלונות חוזרות
על כך ,מתושבים שחוששים לשלומם ולשלום ילדיהם .לטובת הביטחון
והבטיחות של כולנו ,כולל הכלבים עצמם ,אנא דאגו שהכלבים לא ישוטטו ללא
בעליהם.

אתר בן שמן המחודש
היכונו ,היכונו! אתר האינטרנט של מושב בן שמן מתחדש! האתר יהווה מקור
מידע זמין ,יעיל ומעודכן בשבילכם .זה יקרה בקרוב ובהחלט יש למה לחכות.
תמונות לאתר האינטרנט החדש
אם יש ברשותכם תמונות מושביות ,באיכות טובה ,שאתם רוצים לחלוק עם
כולם ,אנא צרו קשר עם וועדת תקשורת במייל:
infobenshemen@gmail.com
עסקים במושב
יש לכם עסק מקומי? נותנים שירות לתושבי המושב? רוצים שנפרסם (בחינם)
אתכם באתר החדש? שלחו לנו את שם העסק ,מה המהות שלו ואת מספר
הטלפון שלכם למיילinfobenshemen@gmail.com :
עמוד הפייסבוק
עמוד הפייסבוק 'מושב בן-שמן' הפך לעמוד פעיל ומייצר תנועה רבה .בעמוד אנו
מעדכנים אתכם על אירועים עתידיים ומתעדים אירועים שכבר היו .אם טרם
עשיתם לנו לייק ,עדיין לא מאוחר .כנסו ,שתפו ,הגיבו ולייקקו.
חוגים
צוות חוגים יעביר בימים הקרובים סקר חוגים לקראת ההיערכות לשנה הבאה.
אנא שתפו פעולה.
חדש :חוג רכיבת אופניים למבוגרים – בהדרכת דני מרון ,מדריך מוסמך.
מתגבשות קבוצות רכיבה לנשים וגברים ,פעם בשבוע ,בשעות הבוקר ,רכיבה
של שעה וחצי עד שעתיים.
נשים וגברים המעוניינים לרכב ,מוזמנים לפנות ליעל שמלה .141-1414515
קבוצת ריצה – קבוצת הריצה של אלון גבע תיפגש ביום חמישי הקרוב 4..1
בשעה  .:11בבוקר במסגרת בדיקת היענות לאימוני בוקר .לפרטים נוספים
אנא פנו ישירות לאלון .141-.211251

לתגובות ,הערות ,הארות והצעותinfobenshemen@gmail.com :

בברכת חג אביב שמח ופורח!

