
ן  8532400הנגב . נ.ד| צומת בית קמה | מועצה אזורית בני שמעו

|  08-9915831: פקס| 08-9915811: טל

יל 08-6257900: מוקד המועצה .modekbns@bns.orgאו מי i l

ו נ ת י א מ ת  ו ר י ש י ו  נ ל ש ר  ט ל ז ו י נ ה ת  א ל  ב ק ל ם  י צ ו ?ר

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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קונים מקומי/ מרכז הצעירים  / נאמני בריאות ותיקים / ספורט לכולם / נעים ש"סופ/ תרבות לכולם / קורונה / חדשות 

,בשומריהמאומתיםחולים 152במועצה יש , 26.8.2021, יום חמישי, בבוקר זה
.מבודדים165-ולהב וכרמים,תדהר,דביר

שהתקיים ביום  הסרולוגיבמתחם הבידוק להבדקתודה לכל ההורים והילדים שבאו 
הורגשו עומסים ועיכובים  , בשל מורכבות המבצע. בבני שמעון22.8.2021, ראשון

. ואנו רוצים להודות לכם על סבלנותכם, גדולים במתן התשובות בכל רחבי הארץ
:הסרולוגיותשילדיהם נבדקו בבדיקות תושבים 

, ועד יום רביעי בערב, 22-23.8.2021, שני-אם ביצעתם בדיקה בימים ראשון
ה נוגדנים לנגיף /התקבל מסרון המעיד על כך שזוהו אצל הילדולא , 25.8.2021

ים לא זוהו /המשמעות היא שהתשובה לבדיקה יצאה שלילית ולילד-קורונה 
לא יישלח מסרון לתוצאות  .נוגדנים כנגד נגיף קורונה ולכן אינם זכאים לתו ירוק

.שליליות למי שנבדק בימים אלו

–70-החגיגי לכבוד חגיגות ההרטרוגליון
!  אצלכם ביישוב

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

יש ספורט לכולם

מרכז הצעירים

יש תרבות לכולם

ותיקי המועצה

הודעות מועצה

גיבורי על נבדקים
,  שהיו סופר אמיצים ובאו להיבדק ביום ראשון, תודה לכל ילדי העל של בני שמעון

באמת  –שהוקם אצלנו בשיתוף פיקוד העורף הסרולוגיבמתחם הבידוק 22.8.2021
!שאתם אלופים

אתר פיקוד <<ניתן למצוא באתר פיקוד העורף הסרולוגינוסף על הבידוק מידע 
(אתר חיצוני)העורף

עידן חדש בפסולת
וחינוך סביבתי בנגב למיחזורהפארק , יום חגיגי והיסטורי התרחש בשבוע שעבר בדודאים

!רבה וההתרגשות עצומההמלאכה . פעילותובשעה טובה מפעל המיון החדש החל את –
!חוזים יחד איתנו בתחילתו של עידן חדש בטיפול בפסולתאתם 

טונות אשפה ביתית מדי יום של כמיליון תושבי 1,300-מפעל המיון החדש צפוי לקלוט כ
שמעון ממשיכים לשים את איכות  בבני . בשורה אמיתית לכולנואיתוהאזור ומביא 

!בהצלחה. במרכזהסביבה 

מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים
שעבר התקיים כנס מאבטחים  בשבוע ! אנחנו מוכנים לכל תרחיש, קורונה לא קורונה

שיטור  , ריענון הנחיות ודגשים בטחונים, חבלןהרצאת . הלימודיםלקראת פתיחת שנת 
.קהילתי בני שמעון ושמירה על חיי היקרים לנו מכל כערך עליון

!צוות הנהגים והבטיחות המדהים של בני שמעון כבר מחכה לכם, גם האוטובוס הצהוב
עזרה  , בשבוע שעבר עברו הצוותים ריענון והשתלמות מקצועית בנושא בטיחות בנהיגה

.הלימודיםראשונה לקראת פתיחת שנת 

2021מליאת אוגוסט 
חזרנו לזום אומנם . 22.8.21הצצה לישיבת המליאה בבני שמעון שהתקיימה ביום ראשון 

–קטן מסדר היום המוצג במליאה על קצה המזלג חלק ! אבל העבודה ממשיכה בכל הכוח
בפני המליאה2021עדכון תקציב הצגת •
, לוחות זמנים, עקרונות לבניית התקציב2022-על הכנת התקציב לשנה הבאהדיון •

המשך העבודה וניצול תקציב התוכנית האסטרטגית ועוד
.חלוקת המחצית השנייה של תקציבי הפיתוח לישוביםאישור •

ממשיכים במאבק כנגד השלכת פסולת
וכפועל יוצא מכך גם  , ובני שמעון בפרט, אחד הנושאים המטרידים ביותר את תושבי הנגב

הוא השלכת הפסולת בשטחים  , אחד הנושאים בהם עוסקת המועצה יותר מכל דבר אחר
ובעלי התפקידים  , ראש המועצה, ניר זמיר. ועבריינות פסולת באופן כללי, הפתוחים שלנו

במועצה פועלים ללא לאות במטרה להרחיב את מעגלי ההשפעה ולצרף מנהיגים ארציים  
.ומקומיים וארגונים נוספים למאמץ במאבק בהשלכת הפסולת

,רבהורים יקרים שלום 
במסגרת המאמץ הלאומי להבטיח חזרה בטוחה ללימודים מועצת בני שמעון 

.עד אליכם לישובים( אנטיגן)מביאה את הבדיקות המהירות 

לקטוע את  , ביצוע הבדיקות יוכל לסייע באיתור מוקדם של ילדים מאומתים
שיתוף הפעולה שלכם  . מיותרים לילדיםבידודיםשרשרת ההדבקה ולמנוע 

.  ההורים יוכלו לסייע לנו לשמור ככל האפשר על שגרת לימודים רציפה

–הערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים 
חלוקת ערכות בידוק מהירות להורים
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