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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 

| 62ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד המועצה| ב "תשפז בתשרי "י | 23.9.2021

קונים מקומי/ סדנת מלאכות / שיפור פני היישוב / בירת האקסטרים של ישראל / !70חוגגתשמעוןבני/ ידיעות המועצה

!חוזרים ללימודים אחרי שנבדקים
לפני החזרה  ( בדיקות ביתיות)2א יוצאים במבצע בדיקות אנטיגן "משרד החינוך ומד

ערכות הבדיקה מחולקות  . לאחר חופשת הסוכות, 3-12ללימודים לילדים בגילאים 
ללא עלות וניתנות להזמנה  , א"בהצגת תעודת זהות בכל עמדות הבידוק של מד

א"קישור לאתר מד<<א "באמצעות אתר מד

בתום חופשת סוכות  , בערב29.9.2021את הבדיקה יש לבצע ביום רביעי ! לבשימו 
.שעות בלבד24-הבדיקה תקפה ל. ולפני החזרה ללימודים

!בואו להיות שותפים להחזרת ילדנו לשגרה

יש תרבות לכולם

–70-החגיגי לכבוד חגיגות ההרטרוגליון
!  אצלכם ביישוב

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

מרכז הצעירים

שנה טובה עם הרב לאו
!שמעוןבבנילמסורתהפךשכברומפגשחדשהשנה
,לישראלהראשיהרבבין,למסורתכברשהפךמפגשהתקיים,12.9.2021,ראשוןביום
במעמד"הנגבמבואות"ו"הנגבניצני"הספרבתישלהחדשיםוהבוגרים,לאוהרבכבוד

.המועצהראש,זמירניר
שכלהאישיתהאחריות,החדשההשנהעלפתוחשיחהצעיריםהבוגריםעםניהללאוהרב
.חדשהשנהשלבפיתחהובעיקרבחייםומעשיובחירותיועלמאיתנואחד

ירוק בעיניים
איךלראותמתרגשיםואנוונבנההולךשובלבקיבוץשמעוןבנישלהמועצתיהמרכז

!למציאותהופכיםשלנוהחלומות
היהשלנולוותיקיםוהביתוהצעיריםהיזמותמרכז,המוזיקהמרכז,מבואותקמפוסלצד
החדשההשנהשלכניסתהלפני,האחרוןהרגעשלבמחטףולכן.בעינייםהירוקלנוחסר

נויועצימדהיםדשא:לפניכםוהתוצאותמשולביםבכוחותבמבצעיצאנו,השמיטהושנת
.הלבעלוטובבעינייםירוקלנוועשוכולםלרווחתוניטעושנשתלווצל

הערכות במהלך חגי תשרי–שיפור פני היישוב 

בתכניתנערכנו ה"השפואנו במחלקת , חגי תשרי בפתח
.בהתאם לימי החג

שיתוף  , ייתכנו שינויים בשעות ובימי הפינוי, לפיכך
הפעולה שלכם יסייע בידנו לשמור על סביבה נקייה  

.ומטופחת
אנא הקפידו על שימוש במתקני המחזור בהתאם לסוגי  

.הפסולת

אנא גלו אחריות לסביבתכם וסבלנות כלפי נותני השירות
בכל מקרה של בעיה נקודתית אנא פנו למוקד המועצה  

08-6257900–בטלפון 

בברכת חג שמח ומועדים לשמחה
ה"מחלקת שפ

אגף תפעול וסביבה

!נפתחה ההרשמה למרכז החברתי
!!נפתחהשמעוןבנישלהחברתילמרכזההרשמה,כן,כן

.ב"י-'זבגילאישמעוןבנישלהנוערבנילכללהרשמהפתוחהחברתיהמרכז
.שובלשבקיבוץהנגבמבואותהספר-ביתמתחםבתוךנמצאהחברתיהמרכז
.הנגבמבואותתלמידיכלואל(ב"י-'ז)במועצההנוער-בניכלאלפונההמרכז
עקרוניותהחלטותומקבליםחייהםאורחאתמנהליםהנוערבניהרעיוןהואהחברתיבמרכז

מפקחהחינוכיוהצוותלפועלומוציאיםפועלים,קובעיםעצמםולגביהמקוםלגביוחשובות
.הנכונההתמיכהואתהמסגרותאתומציב

!מהרו להירשם לחוגי המועצה
!אחדלכלמשהושיהיהכדיומעשיריםחדשיםחוגיםהמוןהשנההוספנו
ומבוגריםלילדיםודרמהתיאטרוןחוגיגםהשנההצטרפווהטוביםהוותיקיםלחוגים

,ברבגבעותקפוארהחוגי,הנגבבמשמרלמבוגריםקונגי'צחוג,ובלהבהנגבבמשמר
.ושובלנבטים,דביר

מועבריםועודועודחשיבה,קולופיתוחנגינה,אומנותחוגי,ספורטחוגי,המועצהחוגיכל
שבקמפוסהחוגיםובמרכזהמועצהביישוביפועליםהחוגים.מוסמכיםמדריכיםידיעל

https://bit.ly/3l4H7vy:המועצהלחוגילהרשמה.הנגבמבואות

בדיקות קורונה מהירות במועצה

תפעל ותעמוד  -א לבדיקות מהירות  במועצה "תחנת מד
.  לשירותכם בחלק מימות השבוע

<<  א על הימים והשעות המדויקים "אנא התעדכנו באתר מד
https://www.mdais.org/101/online-covid-test

!בירת האקסטרים של ישראל-בני שמעון : תתרגלו להגיד

https://www.youtube.com/watch?v=RAuabkYO2pM! מוזמנים לראות בעצמכם

!את זה לא כדאי לכם לפספס

!בגדול70חוגגים 
!לבני שמעון70-הנכם מוזמנים לאירוע השיא של חגיגות ה, תושבים יקרים

!  הפתעותמלאארז שלם ועוד מלא , אורנה דץ, אברהם טל מארח את דני סנדרסון הגדול מכולם

.בהרשמה מראש ובכפוף להצגת תו ירוק, הכניסה חינם

https://www.eventer.co.il/bns70<< להזמנת כרטיסים 
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https://bns.org.il/%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99-%d7%a9%d7%a0%d7%91%d7%93%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-2021-2022/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a9-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/wp-content/uploads/2021/07/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-276-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2021.pdf
https://bns.org.il/%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a9-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%9c/
https://bns.org.il/%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%9c%d7%90%d7%95/
https://bns.org.il/%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%92%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%a8%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%97/
https://bit.ly/3l4H7vy
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/%d7%97%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d/
https://www.mdais.org/101/online-covid-test
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/
https://www.youtube.com/watch?v=RAuabkYO2pM
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%95-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-70-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%a7/
https://www.eventer.co.il/bns70

