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noaz@bns.org.il: צרפו אותי לרשימת הדיוור המועצתית לכתובת: שילחו מייל עם שורת הנושא

!היישוב וכתובת המייל שלכם, אל תשכחו לציין את שמכם

noaz@bns.org.ilבשורת הנושא לכתובת " הסירו אותי מניוזלטר בני שמעון"כיתבולהסרה מרשימת התפוצה 
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לידיעתכם

מועצתיותקבלות שבת קול קורא ליצירת מעגל 
מועצה אזורית בני שמעון מחפשת שותפים להובלת מיזם קבלות 

.שבת מועצתיות לחיבור בין קהילות
,  אם בגן–עבר טקס קבלת השבת שינויים רבים , בשנים האחרונות

,  השבת. אם במעגל המשפחתי ואם בקהילה, אם בחינוך החברתי
וזו הזדמנות נפלאה ליצירת טקסים חברתיים  –מגיעה מדי שבוע 

.במעגלים השונים בקהילה
ו 'את קבלות השבת אנחנו שואפים לקיים במרחב היער בג

המחבר  , והפלורליסטיברוח המתאימה לאורח החיים המגוון , אלון
אחת לחודש בתקופה שבין פסח , בין אוכלוסיות שונות במועצה

.לסוכות
,  לשם כך אנחנו מחפשים אנשים שמתחברים לרוח קבלות השבת

.שיכולים ורוצים לנגן ולהשתלב בהרכב קבלות השבתמוזיקאים 

,  15.12.2021, התכנסות ראשונה תתקיים ביום חמישי
ו אלון'במרכז ג19:00בשעה 

משתתפים בחפירות ארכיאולוגיות" מבואות הנגב"תלמידי 
ירדו לשטח לחפירות  " מבואות הנגב"במגמת לימודי ארץ ישראל ב' יב-'תלמידי כיתות י

!איזה אלופים. ארכיאולוגיות ליד שומריה
ומתרגשים  , כבר שבוע שהם מסירים בעדינות את האבק מכל אבן שנראית קצת שונה

.מכל שביב של תקווה להחזיק פיסה של היסטוריה בידיהם
מטבעות מתקופת התלמוד2עד כה נמצאו 

!נמשיך ונעדכן על הממצאים מהשטח

ביישוביםהחל סבב מפגשי ראש המועצה 
פתחנו את סבב המפגשים של ראש המועצה בישובים עם  , 7.11.2021, בערב יום ראשון

מפגש פתוח בגובה העיניים עם התושבים על כל מה  . מפגש תושבים בקיבוץ שובל

.סיפר ופתח את הלב, שאל, תודה גדולה לכל מי שהגיע. שחשוב לכם
.יגיע ראש המועצה למפגש במועדון ברוש20:00בשעה 14.11.21ביום ראשון הקרוב 

!מחאת הרכבת הצליחה
במכתב . שמחים לשתף כי מחאת הרכבת של ראשי הרשויות ותושבי הנגב נשאה פרי

הובטח כי תנועת הרכבות הישירות  , ממשרד התחבורה, 2.11.2021, שיצא ביום שלישי
יתקיים חיבור ישיר  . תימשך בתקופת החשמול( בנימינה-דרך המסילה המזרחית אשקלון)

ש"וסופרכבות הלילה . של תושבי הנגב המערבי לתחנות אליהן לא היה חיבור ישיר עד כה
.יחזרו אלינו עם פתיחת הקו החשמלי מאשקלון

מחזירים את המשילות לנגב
נערכה פעילות נרחבת של כוחות משמר הגבול בשטחי המועצה 4.11.2021, בליל חמישי

יחד עם שוטרי , לוחמים ומתנדבי המתמיד שלנו150-כ. שבמרכזה החזרת המשילות בנגב
,  פשיעה חקלאית, מעצרים בגין החזקת אמצעי לחימה20-ביצעו יותר מ, מחוז דרום

פעילות ממוקדת שכזו מסייעת  : "ראש המועצה, ניר זמיר.  סמים ועוד, שהייה בלתי חוקית
לצד הפעילות הביטחונית צריך לשנות דברים  . לנו להחזיר את תחושת הביטחון לתושבים

".מהיסוד ואת זה נוכל לעשות רק יחד ראשי המועצות ומקבלי ההחלטות

!יחידת ההתנדבות מזמינה אותכם להתנדב

שיחה עם ראש המועצה  
בגובה העיניים

כאן לראות מתי ליחצו
<<  ! המפגש בישוב שלכם
רשימת המפגשים

המפגש הקרוב 
20:00שעה | יום ראשון 

בברוש

מטפלים ואנשי מקצוע, בני משפחה, לוותיקים

אירועי תרבות וספורט

נובמבר בירוק

!זה קורה מחר
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