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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 

| 68ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד מועצה| ב "תשפבחשון ט "כ | 4.11.2021

ז טיאוט בישובים"לו/ קול קורא / לוותיקים ובני משפחה / לצעירים ויזמים / יריד ביער ו מרקט 'ג/ יום המאבק באלימות נגד נשים 

!יחידת ההתנדבות מזמינה אותכם להתנדב

צעירים ויזמות

תרבות ואירועים

לידיעתכם

העיניים  בגובה המועצהשיחה עם ראש

בשובל20:00בשעה המפגש הקרוב ביום ראשון 

מקצועמטפלים ואנשי , בני משפחה, לוותיקים

מועצתיותקבלות שבת קול קורא ליצירת מעגל 
אזורית בני שמעון מחפשת שותפים להובלת מיזם קבלות מועצה 

.שבת מועצתיות לחיבור בין קהילות

,  אם בגן–עבר טקס קבלת השבת שינויים רבים , האחרונותבשנים 
,  השבת. אם במעגל המשפחתי ואם בקהילה, אם בחינוך החברתי

וזו הזדמנות נפלאה ליצירת טקסים חברתיים  –מגיעה מדי שבוע 
.בקהילהבמעגלים השונים 

ו 'קבלות השבת אנחנו שואפים לקיים במרחב היער בגאת 
המחבר  , והפלורליסטיהחיים המגוון ברוח המתאימה לאורח , אלון

לחודש בתקופה שבין פסח אחת , במועצהבין אוכלוסיות שונות 
.לסוכות

,  כך אנחנו מחפשים אנשים שמתחברים לרוח קבלות השבתלשם 
.שיכולים ורוצים לנגן ולהשתלב בהרכב קבלות השבתמוזיקאים 

ס בבני שמעון"יום ההליכה הבינלאומי בביה
.ציינו בתי הספר ברחבי המועצה את יום ההליכה הבינלאומי, 29.10.2021, ביום שישי

,  חלק יצאו להליכות סביב בית הספר או ברחבי היישוב, כל בית ספר ביצע פעילות שונה
וחלק קיימו פעילויות ספורטיביות בשטח בית הספר ואף גם לימדו דרך מצגות על 

.החשיבות של ההליכה בחיי היומיום

"כנפיים של קרמבו"פתיחת שנה מרגשת ב
. משהו משתנה" כנפיים של קרמבו"ברגע שאתה נכנס לסניף תנועת הנוער 

תנועת נוער שמובילה  , "כנפיים של קרמבו"זו השנה השישית ברציפות שתנועת הנוער 
חניכים בעלי צרכים מיוחדים ומדריכים ממערכת  100. פועלת במועצה שלנו, שינוי חברתי
, שניביום . לפעילות משותפת, צ"בשעות אחה, שנפגשים פעם בשבוע, החינוך שלנו
לפתיחה המרגשת של שנת פעילות נוספת  , ראש המועצה, הגיע ניר זמיר, 1.11.2021

.החניכים והמדריכים המופלאים, לית כנפיים של קרמבו"מנכ, רנו'בוזבהשתתפות טליה 

ח גדולים משוטטים"פועלים לטיפול בבעיית בע
אנו ערים לכך ועובדים ללא הרף על . בעלי חיים גדולים משוטטים מהווים בעיה עבור כולנו

שקיימנו לאחרונה חיברנו בין  במפגש . מנת למצוא פתרונות למטרד מסכן החיים הזה
המשטרה הירוקה ואגף תפעול  , של משרד החקלאותח"פיצויחידת , ב בני שמעון"מג

.  המשותפת היא שמירת החוק ושמירה על בטיחותם של חיי אדםהמטרה . וסביבה שלנו
.התופעההיוועצויות ואיגום משאבים ניתן יהיה למגר את , ככל וירבו שיתופי הפעולה

2021כנס משתחררים 
הצעירים של בני שמעון היו שם  במרכז . אירועחתיכת . הם סיימו צבא ויצאו לאזרחות

.הנחיתה באזרחותרגע . בדיוק בשביל הרגע הזה
!היה מדהים, 29.10.2021, שהתקיים ביום שישי, 2021כנס משתחררים 

תפנו אותם  –ילדים שרק השתחררו מהצבא ומחפשים כיוון ם.לכןאו שיש פיספסתםאם 
.מקום טוב להתחיל בו. למרכז הצעירים של בני שמעון

מבית קמה נאמה בכנס האקליםזלצמןרותם 
את  תפסה , בהווהש"וש, חניכת השומר הצעיר בעבר, שלנו מבית קמהזלצמןרותם 

בשבוע  , האקלים של תנועות הנוער ומגמה ירוקהמשתתפי מצעדתשומת ליבם של 
ופעולה משותפת  , שלנו זה המנוע שלנו לפעול למען החברה״החינוך : מנאומה. שעבר

".זה מה שנותן תקווה, היא מה שצריך אל מול המשבר הזה
אחד מאבני החינוך והערכים  היא מעורבות הדור הצעיר שלנו : "ראש המועצה, ניר זמיר

בני במסגרת מאיץ . מתבקששאנחנו מבקשים לקדם והשילוב עם איכות הסביבה וקיימות 
".חינוכיות בנושאשיקדם תוכניות סביבתי  לצדק הוחלט להקים מרכז , לקיימותשמעון 

ראש המועצה נפגש עם שר הביטחון  -שמים את הנגב במרכז 
וראשי רשויות נוספים בדרום  , ראש המועצה, השתתף ניר זמיר, 2.11.2021, שלישיביום 

עם שר הביטחון בני גנץ וסגן  , ראש עיריית באר שבע, דנילוביץרוביקבפגישה בהובלת 

בפגישה שהתקיימה בעיריית באר שבע השתתף גם מפקד פיקוד . שוסטרהשר אלון 

בצורך בשילוב בין זרועות  , המפגש התמקד באתגרי הנגב. טולדנוהדרום אלוף אליעזר 

כ יחד "הביטחון והדרג הממשלתי ובצורך האקוטי בהמשך עבודת מערכת הביטחון והשב

.למניעת פשיעה וגם לסיוע וחיזוק הקשר עם הקהילה

רשימת המפגשים<< ! כאן לראות מתי המפגש בישוב שלכםליחצו

https://www.facebook.com/bns.org.il/
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https://bns.org.il/%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-2021/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%9c-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94/
https://bns.org.il/%d7%92%d7%95-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8/
https://bns.org.il/%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%91%d7%a7-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%9e%d7%a6%d7%9f-%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%91%d7%91-%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9b%d7%9c%d7%91%d7%aa-%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%95-%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a3-2021/
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https://bns.org.il/%d7%91%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%a1%d7%91%d7%91-%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%94-2/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%92%d7%9c-%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%aa%d7%99%d7%95/
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https://bns.org.il/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%9e%d7%91%d7%95/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%97-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%98/
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https://bns.org.il/%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%96%d7%9c%d7%a6%d7%9e%d7%9f-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%a8-%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%95%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%91/
פגישת ניר זמיר, ראש המועצה ושר הבטחון, בני גנץ
https://bns.org.il/%d7%91%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%a1%d7%91%d7%91-%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d/

