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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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עדכון קורונה
בתי אב  89-חולים מאומתים מ132יש במועצה , 2.9.2021, יום חמישי, בבוקר זה

(.  5.4)הציון המועצתי הוא צהוב . מבודדים105-ו
?נדרש חיסון שלישילמה 

דעיכה טבעית ברמת המוגנות עם הזמןחלה •
דלתא עמיד יותר לחיסון בהשוואה לזנים קודמיםזן •
בנגיףבתחלואה הארצית מעלה את הסיכון להיחשף ולהידבק העלייה •

–70-החגיגי לכבוד חגיגות ההרטרוגליון
!  אצלכם ביישוב

.....כמה הפתעות מחכות לכם שם
המלאהגליוןלהורדת הגליוןהקליקו על תמונת 

מרכז הצעירים

יש תרבות לכולם

��שנה טובה ומתוקה 

של שכנות וחברות טובה של  , שנה של קהילתיות
.אהבת חינם וכמובן של בריאות ושיגרה

אנו במועצה משאירים את , גם בשנה החדשה
-דלתנו פתוחה לשמוע את כל שעל ליבכם 

.תמיד

בברכת שנה טובה  , ניר זמיר, ראש המועצה
לקהילת בני שמעון

�🍎�כאן בשבילכם

מועצה אזורית בני שמעון

ידיעות המועצה

שומרים על נגב נקי
.הפתוחיםבשטחיםמפסולתנקינגבעלשומריםיחד!האכיפהבעבודתממשיכים

פסולתהשלכותלמניעתרהטשמעוןבניבגזרתאכיפהמבצעהתקייםשעברבשבוע
בניב"מג,הלאומייםוהגניםהטבעשמורותרשותבהשתתפותנערךהמבצע.ושריפות

.ומתנדביםרהטמעירייתפקחיםצוות,המועצהפקחיצוות,שמעון
ונעדכןנמשיך!הנגבעלבשמירהחלקשלקחוהצוותיםלכלתודה

ב"תשפהלימודיםשנתנפתחה
בצלשתיפתחהשנייההלימודיםשנתזו.ב"תשפהלימודיםשנתאתבהתרגשותפתחנו

תאופייןהנוכחיתהלימודיםששנתנראהלשמחתיאך,הקורונהמגפתעםההתמודדות
המועצהחילקההאחרוןהשבועבמהלך.ולצידההקורונהעםשניתןככלושגרהבלמידה

כיתהועדחובהטרוםטרוםמגןותלמידותתלמידים3500-לכבדיקהערכותהישוביםבסיוע
חלקהםאלהערכות.('ילכיתההחלוקהתורחבנוספותבדיקותבמועצהשיתקבלוככל)'ט

החינוךבמוסדותתחלואהלהפחיתשמטרתווהבריאותהחינוךמשרדשיזםהגנהממערך
.חוליםשלמוקדםוניתור

מפתחים את התיירות בבני שמעון
כדי,וצוותו,התיירותמשרדל"מנכ,לויאמירבמועצההתארחו,26.9.2021,חמישיביום

היום.שמעוןבבניהתיירותלחיזוקהמשרדשמקדם"נגב"מותגותכנוןבעיצובחלקלקחת
התיירותעתידעלשיחהתקייםשם,בנגבסביבתיוחינוךלמיחזורהפארק,בדודאיםהתחיל

השראהלקבל,חופשיתצניחהכיףבסקאיוצוותול"המנכביקרובהמשך.האקולוגית
במסלולוצוותול"המנכביקרוולקינוחשביניהםומה,הטייס,הצניחותמפוטנציאל

.חצרים-סיטימוטורהמירוצים

משולחנה של הפסיכולוגית החינוכית
בפני,זובתקופהעומדיםהיינופעם,הגדולהחופששלהי

הראשוןליוםלקנותבגדיםאילו"שלההתרגשות
להכנתלחזורשצריךהמאתגרתההבנהמולאו"?ללימודים

היושלנוהחששות.הספרבביתהבוקרלארוחותכריכים
הנמוךהמוריםשכרבגלל1.9-בהחינוךמערכתמהשבתת

.עליהםשהושתוחדשותדרישותבשלאו

?איך?שעריהתפתחהחינוךמערכתהאם,דואגיםאנוהיום
מה?ללמודה/הילדאתלשלוחבכללכדאיהאם,כןואם

במחלהידבקוה/הילדהאם?וההסעותקפסולותעםיהיה
נתגלהאםעלינויחשבומה?אותהיחוואיך,כןואםהזו

ועוד?בידודיםבגללחיינואתנעצורשובהאם?כמאומתים
.(מדי)מהירבקצבבראשלנושרצותודאגותשאלות

יש ספורט לכולם

!TechNegevקהילתשלמהסרטיםאירוע

ישראליסטארטאפשלשותףומייסד7טקל"מנכ,רםהראל
XTRMX,היולקוחותיובין,העולמיתהמדיהתעשייתאתשכבש

,HBO:כגוןחברות Marvel Studios, Amazon, 20th
Century Fox, Disneyועוד!

שלולסטארטאפכסףגייס,מורכבותעסקיותתוכניותבנההוא
עבראלגבולותלפרוץמתחיליםיזמיםהובילואף!($מיליון3-כ)

!מרהיבותהצלחות

לשאולוכמובןזהבששוויםטיפיםלקבלנדירההזדמנות
.שאלות

הבאנרעלהקליקווהרשמהנוספיםלפרטים

שיפור פני היישוב

לפתיחת שנת הלימודים, ראש המועצה, ברכת ניר זמיר
!שנה טובה–נערות ונערים שלנו , וילדיםילדות 

.  למערכות החינוך החברתי, לבתי הספר, לגני הילדים-ברוך שובכם למערכת החינוך 
.ואני בטוח שגם אתם קצת התגעגעתם, אנחנו התגעגענו

כשהאוטובוסים הצהובים שלנו התניעו והחלו לנסוע לאסוף ילדים מכל רחבי  , הבוקר
.התרגשתי, המועצה

',  עלייה לכיתה א. אלפי ילדות וילדים ברחבי המועצה התעוררו השבוע לפרק חדש בחייהם
.או רק כיתה חדשה, היום הראשון בגן חובה, לחטיבה העליונה
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