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(בהתאם להנחיות התו הסגול)! חזרנו לקבל קהל

יש לתאם טלפונית את שעת ההגעה עם נותן השירות בהגעה למועצה יש לנהוג על פי כללי  

:התו הסגול

מדידת חום ותשאול בריאותי בדלפק הכניסה•

חבישת מסיכה לאורך הביקור•

שמירת מרחק שני מטר•

:שעות הפעילות בבית המועצה

09:00-15:30בשעות ' ה-ימים א

(08:00-16:00אבל מחלקת הגבייה שלנו פועלת גם בשעות )

!את שירותי המועצה ניתן לקבל גם מרחוק–אנחנו דואגים לבריאותכם 

בטלפון ובמייל, באתר האינטרנט

!יוצא לדרך2020פלייסמייקינגקול קורא 

מעונייניםאתם?מימוןשצריכהסביבתיתיוזמהלכםיש?סביבתילמיזםרעיוןלכםיש

לפנותהזמןזה-השאלותלאחתכןעניתםאם?ברשותמקצועאנשישלותמיכהבסיוע

פונההסביבהלהגנתהמשרדבתמיכת,שמעוןבניאזוריתמועצה.הצעהולהגישאלינו

,בישובהציבוריוהמרחבהחייםאיכותלשיפורלפעולהרוציםשמעוןבניתושבי-אליכם

.סביבתייםפרויקטיםלביצועהצעותלהגיש

!זה קורה היום
היערכות משפחתית לטיפול בהורה מבוגר  

בשגרה ובימי הקורונה

לממפגשבני ובנות זוג ובנים המטפלים באזרחים ותיקים מוזמנים

Caregivers Israelשל עמותת זום

גרונטולוג, טלינגרנועם ליפשיץ : מרצה

.ההרצאה מומלצת על ידי תחום בני משפחה מטפלים במועצה

.17:00בשעה 27.5.2020, המפגש יתקיים ביום רביעי

כאן לרישום למפגש הרשת של הארגון הישראלי לבני משפחה  ליחצו

:מטפלים

,  היערכות משפחתית לטיפול בהורה מבוגר"טילינגרנועם ליפשיץ 

"בימי השגרה ובימי הקורונה

!כלים חקלאיים הם לא משחק ילדים

טקס הביכורים המסורתי הוא אירוע חגיגי שמושך קהל מקומי ואורחים  , כמו בכל שנה

.במרבית המועצות האזוריות

–זו ההזדמנות להזכיר 
.הם לא משחק לילדים( 'טרקטור וכדו)כלים חקלאיים 

,  שימרו על בטיחותם של התושבים והאורחים•

,  דאגו לתיאום עם המשטרה המקומית•

,  את תקינות הכלים החקלאיים המשתתפיםבידקו•

.הנחו את הנהגים למשנה זהירות והרכבה כפי המוגדר ברישוי•

��! חג שמח

לירושליםמתחברתשמעוןבני

,חמישיביוםנחגג,הנוכחיותהקורונהלמגבלותובהתאםירושליםיוםלכבודה

אתושימחהביישוביםשסיירהירושליםניידתידיעלירושליםיום,21.5.2020

.לילדיםוקרטיביםירושליםשיריעםהתושבים

!לכולםשמחירושליםחג

!זה קורה היום
לומדים לאפות עוגת גבינה אפויה

לקראת  * zoomב*יוגב מגיע אליכם להדרכה ! ?אתם יושבים, בני שמעון

�🀄�!!שבועות

וזה אפילו כולל משלוח  �🎁�!!בין המשתתפים תוגרל העוגה שיוגב מכין* -והשוס*

��עד הבית

*עוגת גבינה אפויה*

מתחברים לזום ומכינים ביחד עם יוגב  , אתם דואגים למצרכים: מזכירים את החוקים

..וכל המשתתפים עוגה לחג

..כמובן שאפשר להשתתף גם בלי להכין ורק לצפות*

*18:00*בשעה 27/5* יום רביעי*, היוםנפגשים 

:מצרכים לעוגה

(גרם500)מה שמעדיפים 5%או 9%גביעי גבינה לבנה 2��

קונפלורכפות 2��

גביע שמנת חמוצה1��

ביצים5��

חצי כוס סוכר��

פודינג ונילאיסטנג1��

שמנת מתוקה1��

חלב��

: קישור

https://us02web.zoom.us/j /88435157399? pwd=cmpxTk5xN3g1blAwM2wrZH
pXcGpDQT09

?האם מבית קמה תצא התרופה לקורונה

בעמירלצפותמוזמניםאתם.לקורונהנוגדןייצורעלעובדיםקמהשבביתבקמהדע

,21.5.2020,חמישיביוםשהתקיים12ערוץלחדשותבראיון,קמהדעל"מנכ,לונדון

.הקרוביםבשבועותכברבחוליםלטפללהתחילהרצוןועללקורונהנוגדןייצורעל

תרופותושיווקפיתוחייצורשנות30השנההמציינתישראליתחברההיאקמהדע

בטכנולוגיהשימושעושההחברה.קמהבביתהתרופותבמפעלחייםלהצלת

.חלבוניםוהפרדתלטיהורמתקדמת

.והסביבההמועצהתושביהםבמפעלרביםעובדים

https://tinyurl.com/y9wx7mpy: לצפייה בראיון

הדרךפריצתאתתעשהשאוליהחברהעלקצתלקרואהזדמנות,מכירשלאלמי

https://tinyurl.com/ycevjsk4:הקורונהבנגיףבמאבק
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תקווהשלשבועות

ראש,זמירניראמר"לכולכםתודהלומררוצהאני,לחגהברכותלפני,הכללפני"

בבית,27.5.2020,רביעייום,הבוקרשהתקיימהשבועותארוחתבפתח,המועצה

לדאוג,העובדיםעללשמור:מתנגשיםאתגרים3-בלעמודנדרשנו".המועצה

אניאבלמורכבאתגרהיהזה.שאחריביוםהמועצהשלחוסנהעלולשמורלתושבים

,חירוםמצבבכלומתנדביםמתייצביםשתמידעובדים,בזכותכםבושהצלחנוחושב

.וההערכההתודהמלואלכםמגיעהכךועלמביתוומיהמועצהמביתמי

עוד.הנולדאתולצפותאקטיבייםפרולהיותמאמציםעשינוהמשברמתחילת

לתושביםהחזרו.הזוםבאמצעותבארץראשונהמועצהמליאתקיימנומרץבתחילת

.לסיועשנזקקוולוותיקיםהקטניםלעסקיםעזרנו.מרץמאמצעכברכספים

ודאגנותרופותאואוכלללאאחדאדםבמועצהיהיהשלאאמרתיהמשברבתחילת

היינולאזהכלאת.בכךהצלחנוולהערכתיסיועללאלבדאחדאףיישארשלא

הנהגותעםההדוקהפעולהושיתוףהעזרהוללא,העובדים,בלעדיכםלעשותיכולים

נבחנותומועצהמנהיגות.הכללמןיוצאבאופןשתפקדוי"הצחוצוותיהיישובים

.תודהאומראניכךועל,ומכובדתיפהבצורהבהםעמדנו.משברבשעת

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
mailto:modekbns@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9b%d7%9d-%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7/
https://bns.org.il/wp-content/uploads/2020/05/heart-3698156_1920.jpg
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%a0%d7%92-2020-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclR0VmqICzJkf6LWhRQr4FsQHRp9WCOaOsiTt6PLoAdEoaxg/viewform
https://bns.org.il/wp-content/uploads/2020/05/%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.jpeg
https://us02web.zoom.us/j/88435157399?pwd=cmpxTk5xN3g1blAwM2wrZHpXcGpDQT09&fbclid=IwAR2xwZSzFyCBfYOeBa41_Aa_bkS5QcxhqV9h9sH0Mz_VsQM_7FuEjCcKIUQ
https://tinyurl.com/y9wx7mpy
https://tinyurl.com/ycevjsk4
https://bns.org.il/%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%94/

