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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 

א"יקל קרן "מנכ, ביקור זאב מילר
,  א"יקקרן ל"נכ, את זאב מילר, ראש המועצה, אירח ניר זמיר, 26.10.2020, ביום שני

אזור התעשייה , "מבואות הנגב"בית הספר : לסיור במספר עוגנים במועצה וביניהם

.ו אלון לתרבות הבדואים'ומוזיאון ג"עידן הנגב"המשותף 

הקרן  . 1900והחלה לפעול בארץ משנת 1891י הברון הירש בשנת "נוסדה עא"יקקרן 

.  הכפריתבאוכלוסיההחקלאות והתיירות , תומכת בפרויקטים חדשניים בתחומי החינוך

מרכזת את פעילותה בפיתוח האזורים הפריפריאליים בגליל  א"יקבשנים האחרונות 

ונובע מהחשיבות שיש לענפים אלה א"יקמייחד את , הסיוע בחקלאות ובתיירות. ובנגב

.כמקור הכנסה ותעסוקה עיקריים בגליל ובנגב

חדר המתנות
את רובן אנחנו  . אנחנו מוצפים כל הזמן בהודעות מסוגים שונים במדיות השונות

מגיעה אלינו הודעה  , לפעמים. וההודעות מרובות, מדפדפים הלאה כי הזמן קצר

,  יהבלדיקלהכך קרה . מוציאה אותנו מאזור הנוחות שלנו ומפעילה אותנו, שנוגעת בנו

".מבואות הנגב"תושבת להב ומורה ב

בה נאמר שחדר המתנות של סורוקה התרוקן  ווטסאפלפני כשבוע קיבלתי הודעת "

אני מכירה את חדר הדובונים של ? מי שמע בכלל על חדר מתנות בבית חולים. לחלוטין

עשרות  " מבואות הנגב"מ' אליו מתרימים בכל שנה תלמידי שכבה ח, בית החולים

שמתאשפזים בבית החולים בעקבות חוויות רגשיות  בסיכוןדובונים עבור ילדים בסיכון 

.מספרת דקלה" קשות

"יובלי הנגב"ערכת עידוד לתלמידים ולתלמידות ב
ערכת עידוד ובה אביזרי  " יובלי הנגב"קיבלו תלמידי ותלמידות , 22.10.2020, ביום חמישי

ספורט ויצירה שהותאמו לשכבות הגיל השונות לפעילות בשעות הפנאי הארוכות  

מחנכות הכיתה ומנהלת בית הספר  . בתקופת הסגר ולהוסיף יצירה וספורט לשגרת החיים

צוות הסייעות ומזכירת בית הספר ארזו לכל הילדים שקית  , צירפו ברכה אישית לכל תלמיד

התלמידים שמחו  . מפנקת והערכות חולקו ביישובים סיועם של הורים ומדריכי הצופים

.לקבלת הערכה והחיוך שעלה על פניהם שימח את כולם

!ימים בשבוע5ילמדו ' ד-'כיתות א
נערכת  , לחזור לבתי הספר' ד-'לאור החלטת קבינט הקורונה לאפשר לתלמידי שכבות א

,  לפתיחת בתי הספר ביום ראשון הקרוב, בשיתוף עם מנהלות בתי הספר, המועצה

1.11.2020.

מתוך תחושת אחריות ומחויבות לצורך של הילדים ושל ההורים לקיים שגרת לימודים  

ימים  5הצלחנו לאגם משאבים כדי לאפשר פתיחת בתי הספר , מלאה ורציפה ככל הניתן

.תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות, בשבוע

!לא נפסיק לרקוד
צפו ! הדבר היחיד שבטוח הוא שלא נפסיק לרקוד.. של חוסר ודאות, בימים אלה

לצלילי החידוש לשיר יש לי ציפור  " מחול מהבית"ברקדניות מחול מדברי בפרויקט מיוחד 

.קטנה בלב

'  יא-'רקדניות מכיתה א40-ההורים ולמעלה מ, הקליפ נוצר בשיתוף פעולה בין הצוות

.רקדו וצילמו את עצמן רוקדות מרחוק, התאמנו, שלמדו

https://tinyurl.com/y3mvk7ba<< כאן לצפייה בקליפ המקסים ליחצו

https://www.eventer.co.il/user/bneishimon<<  ההשתתפות חינם בהרשמה מראש 

!יש לנו תרבות

לכל המשפחה

לוותיקים

מרכז הצעירים

סיוע ועזרה,התנדבות

חדשות המועצה

 https://tinyurl.com/y45oplbe<<הירשמו בטופס וקבלו מתנה שווה 
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