ניוזלטר #4
עדכוני ועדת חינוך
בימים אלה ,פועלת ועדת חינוך לקידום הנושאים הבאים:
 .1המשך הפעלת 'שעת הסיפור' המוצלחת אחת לחודש .במהלך חודשי הקיץ
נקיים פעילות זו בתדירות גבוהה יותר ,כפי שיפורסם בהמשך.
 .2דאגנו לכך שהצוותים החינוכיים שיעבדו בקייטנות ילדי הגנים ,יהיו הצוותים
אותם ביקשו ההורים ו/או המוכרים לילדים .בנוסף ,מחיר הקייטנה הוזל
והתשלום יהיה  059ש"ח (במקום  1,159ש"ח).
 .3לאור העובדה כי המועצה החליטה לפצל את שכבת ילידי שנת  ,2919אנו
פועלים בשיתוף עם מחלקת הגנים במועצה ,על מנת לוודא כי בשני הגנים,
תותאם תוכנית העבודה לשנת הלימודים הבאה לכלל הילדים ,וימולאו הצרכים
הנדרשים לכל שכבת גיל.
 .4אנו פועלים על מנת לאפיין ,למקד ,ולמצוא ,בסיוע המועצה ,טיפול ראוי
לבעיות שונות (לרבות אלימות) העולות בקרב הנוער.
 .5לאחרונה הצטרפו לועדת חינוך שני מתנדבים נוספים :סיגל יום טוב ומושמוש
(משה פורתי)  -ברוכים המצטרפים.
עדכוני ועדת תרבות
שוק בן-שמן
לאור הפידבקים שקיבלנו מתושבי המושב ,מאורחים מבחוץ ומהמציגים
בשוק ,ניתן לומר בגאווה רבה כי שוק בן שמן הראשון היה מוצלח ביותר!
לאחר בחינה והפקת לקחים מן השוק ,נתקבלה ההחלטה לקיימו במרווחי זמן
גדולים יותר.
החלטה זו באה מתוך מחשבה שכך המציגים יוכלו להתארגן ,ליצור ולייצר
באופן המיטבי ובנוסף יגדלו הציפייה והביקוש לתוצרת הייחודית.
רשמו ביומן :השוק הבא יתקיים ביום שישי ,99.9.91 ,באותן השעות ובאותו
המקום.
חגיגת שבועות
השנה נהנינו ממופע סוסים מרהיב ,בו לקחו חלק ילדים והוריהם .שמחנו לראות
שוב את הירתמות הטרקטוריסטים ויציאתם לתהלוכה המסורתית עם העגלות
המקושטות .בעזרת נציגי ועדת ביטחון ,הסיור עבר בשלום ,ללא התפרעויות
והתנהגויות מסוכנות ,דבר שיקל על קיומו גם בשנים הבאות.

החזקים והאמיצים ,ששרדו את החום הכבד ,נהנו ממופע תוסס של להקת
'שרימבה' ,שהנעימו באוזנינו את מיטב הרוק הישראלי.
בהזדמנות זו ,ברצוננו להתנצל בפני שכבה ט' וצוות ההדרכה על קטיעת
הופעתם בשבועות .נאמן הנוער קיים איתם שיחת הבהרה בעניין.
במהלך השנה ועדת תרבות עמלה קשות כדי לגעת בכל חג וחג ובכמה שיותר
שכבות גיל .אנחנו מרגישים שינוי אמיתי בדרכי העבודה ובתוצאות ורוצים
להודות לכל מי ששם יד ותרם להצלחה .היו רבים שעשו זאת וההירתמות
מחממת את הלב.
ועדת תרבות כבר מתכנסת כדי להפיק לקחים מהתקופה שחלפה וכדי לתכנן
את שנת הפעילות הבאה.
תמונות מהשוק וגם משבועות ניתן כמובן לראות בעמוד הפייסבוק:
מושב בן שמן .כנסו!
נתראה בחגי תשרי ונשמח לעוד מתנדבים.
פעילות ועדת פיתוח וחזות המושב
השקיה  -ערכנו כיוון מחדש של מחשבי ההשקיה ואיתור נזילות ופיצוצים
בצינורות ההשקיה.
אנו עורכים תכנון וביצוע בשטח של עבודה יסודית לצמצום וחיסכון בהשקיה.
במהלך חמשת חודשי הפעילות שלנו חסכנו לא מעט מים ביחס לתקופה
המקבילה אשתקד.
חיפוי קרקע – במסגרת עבודות הגינון ושיפור חזות היישוב פוזר חיפוי של
שבבי עץ ,שלו יתרונות רבים:
 מונע צימוח עשבים ומקטין את הצורך בריסוס
 שומר על לחות הקרקע
 מסתיר את הטפטפות מעיני הציפורים ומפחית את הניקורים
 מייצר שכבה עדינה של רקבובית שמדשנת את הקרקע
 מונע שטחי בוץ בחורף
 אסתטיקה ברת קיימא והבלטת הצמחייה
הכוונה היא להשתמש בחיפוי כזה בכל המרחבים הפתוחים בין הצמחים,
בגינות ובאיי התנועה.
ריסוס – כחלק מתפיסה רחבה של סביבה בריאה ,הפחתנו משמעותית את
השימוש בחומרי ריסוס באזורי הפעילות המרכזיים .חשיפה לחומרי ריסוס
עלולה לגרום לנזקים ישירים ולנזקים עקיפים בטווח הארוך ,לנו ,לקרקע
ולסביבה.

שבילים ונתיבי גישה למרחב המרכזי – התחלנו בסידור שבילי הגישה לרכב
תפעול לאזור הבמה ולאזור הפתוח במזרח הפארק החדש ,הסדרת אזור
הגנים ,המעון ,קן הנוער וסביבותיהם.
ניקיון  -ריווח שעות עבודת איש הניקיון בהתאם לצורכי המושב.
דרך הזית ,כיכר ,מדרכה וחניות – התאמנו את התוכנית לצורכי המושב ותושבי
הרחוב בפועל ,תוך התחשבות מקסימלית בצמחייה ובעצים הקיימים ,ותוך
פתרון בעיות נקודתיות .העתקנו מספר עצים והסרנו מפגעים בטיחותיים.
גן ילדים חדש ומרחב חנייה  -אפיינו את צרכי הגנים ובית הכנסת על מנת להקל
ולת ת פתרון לביקוש הגדל למקומות החנייה באזור ,תוך פיקוח צמוד.
חוגים – לקראת השנה הבאה
במהלך התקופה האחרונה נעשתה עבודה מאומצת על מנת להגדיל את היצע
ומגוון החוגים לכלל הגילאים ובשיתוף עם מושב גינתון .לכל החוגים תהיה
חשיפה מוקדמת .דוא"ל מפורט נשלח בנפרד .בינתיים רשמו ביומן:
ביום שישי  99.7בשעות  9::9-93::9יתקיים הפנינג חשיפת חוגים מרוכז
במושב בן שמן.
פעילויות לנוער – 'קיץ חם' בחבל מודיעין 3991
בחודשי הקיץ יתקיימו מגוון פעילויות לנוער מטעם המועצה והמושב:
פעילויות ביישוב
מגרשים מוארים
ערבי קריוקי
על האש – שירים בליווי כלי נגינה של בני נוער מוכשרים...
ערבי סרטים
טיול אופניים באזור
ערבי זולה – נפגשים על הדשא עם פופים ,אבטיחים ונשנושים.
משחקים :שש  -בש ,דמקה ,טאקי ועוד....
פעילויות מחוץ ליישוב
קייצת אזורית
טורניר כדורגל בין מושבי
יציאה להתנדבויות
ארגון מיניבוס לקניונים ולים ,לילה לבן בת"א.
מופע של הזמר "לירן דנינו" בהשתתפות "כוכבי החבל".
טיולים
סדנאות
עקבו אחר הפרסומים.

מונדיאל על הדשא
התחלנו בהקרנת משחקי המונדיאל ,על הדשא ליד המזכירות.
במהלך חודש המונדיאל נמשיך בהקרנות המשותפות ,בהתאם לשעות
המשחקים ורמת העניין שלהם ...הודעות על מועדי ההקרנות יישלחו בדוא"ל.
אוהדי ספורט בכל הגילאים מוזמנים להגיע!
אל תשכחו להביא משהו לנשנש ומשהו להרטיב את הגרון...
תמונות מההקרנות הקודמות תוכלו לראות בעמוד הפייסבוק של המושב.
אתר האינטרנט החדש של מושב בן-שמן
ההתרגשות בעלייה ,הסקרנות בעלייה ,המתח בעלייה.
אוטוטו העלייה לאוויר!
שימו לב וגלו ערנות !
חופש גדול נעים וכיפי לכולם!

