
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 

38ניוזלטר בני שמעון מס׳ |  08-6257900: מוקד המועצה|  א  "באדר תשפ' כ | 4.3.2021 |

קורא לסביבהקול / תמורות בחינוך / הרצאה למטפלים באזרח ותיק / מטיילים ומנקים / פורצי השביל הטיול השני של 

תם עידן ההטמנה: מהנגב תצא הבשורה
הפארק למחזור –התקיים טקס חנוכת מפעל מיון פסולת בדודאים , 2.3.2021, ביום שלישי

ל המשרד  "מנכ, גילה גמליאל, וחינוך סביבתי בנגב בהשתתפות השרה להגנת הסביבה

המפעל מביא בשורה חדשה ומשמעותית  .דוד יהלומי וראשי רשויות בנגב, להגנת הסביבה

.המיחזורהתחיל עידן , תם עידן ההטמנה–לנגב כולו 

-וחינוך סביבתי שבנגב הוקם בעלות של כלמיחזורהפארק –מפעל המיון החדש של דודאים 

חברת נגב אקולוגיה והחברה הכלכלית למועצה  , ושותפים לו מועצת בני שמעון₪ מיליון 100

המפעל ישנה את מאזן הפסולת בנגב ויטפל בפסולת המעורבת  . האזורית בני שמעון

.מהפסולת הביתית תמוחזר80%. של כלל רשויות הדרום( הביתית)

עוזרים לנקות את החוף
.ניצניםמחוףהזפתניקוילמבצע,2.3.2021,שלישייום,הבוקרהתגייסומועצהעובדי

!הסביבתילמאמץלהירתםמאיתנוואחתאחדכלשלהזמןזה

-https://menakim-et<<הנקיוןמוקדימפת,הלאומילמאמץלהצטרףלמעוניינים

hahof.web.app/

הכשרת נאמני כלבים ביישובים המועצה
תפעיל,2002-ג"התשס,כלביםעלהפיקוחלהסדרתלחוקבהתאםהאכיפההגברתלצורך

ייבחרויישובבכל.החוקעלעבירותבתיעודלסייעשיוכלו,"כלביםנאמני"להכשרההמועצה

.18גילמעל,בוגריםבהכשרהלהשתתףיכולים.מלאהבהתנדבותשיפעלוכלביםנאמני1-2

המועצהלמדיניותבהתאם,השגחהללאכלביםשיטוטעבירותלתעדיידרשוהנאמנים

.מטעמוכךעלהממונהאוהמועצהוטרינרידיעלשתועברלהכשרהובהתאם

תמורות בחינוך

?  בעלי שליחות חינוכית

?תמיד חלמתם להיות מורים

!הצטרפו לתוכנית תמורות

–יום פתוח בזום 
18:00בשעה | 23.3.2021| יום שלישי 

הלימודים מתקיימים לאורך שנה אקדמית אחת 

(אוקטובר עד יוני)ב "בשנת הלימודים תשפ

תעודת ההוראה מתאימה למעוניינים בהתמחות  

.לבתי הספר היסודיים או העל יסודיים

מלגה מטעם משרד החינוך ומפעל הפיס בסך  •
10,000₪של 

הלוואה מותנית ממשרד החינוך בסך של  •
5,800₪

:כדאי ומומלץ להתקשר למידע והרשמה

08-6402899יחידת הרישום והקבלה 

054-9005745פרטים נוספים אצל דפנה 

!מטיילים ומנקים

!ביום שישי יוצאים לטייל

מזמין את צעירי המועצה להשתתף בפריצת השביל המחבר בין היישובים ולטייל ביחד בנופים  " פורצי השביל"פרויקט 

המיוחדים של המועצה

https://www.facebook.com/zeirimbneishimon/posts/3795874913811541!( השקענו, שווה לראות: )ככה זה נראה

!כולל פיקניק מפנק עלינו, מהבוקר עד הצהריים! הטיול באזור שמורת פורה ממש עוד יומיים ונשמח שתשתתפו גם

כל הפרטים באתר המועצה או בדף הפייסבוק של מרכז הצעירים

!ניפגש בשישי

��מרכז הצעירים בני שמעון 

היחידה לבני משפחה מטפלים באגף לשירותים  

חברתיים מזמינה את הקהל הרחב ובני משפחותיהם  

:המטפלים להרצאה

שינויים התנהגותיים וקוגניטיביים  
הזיקנהבגיל 

נוירולוג  , מומחה לנוירולוגיה, ורטמןאלי ' פרופ

גריאטרי-התנהגותי ונוירו

| 8.3.2021| א "ד באדר תשפ"כ| שני יום 

18:00-19:30בשעות 

תיתן לכם תשובות לכל השאלות איתן  ההרצאה 

אתם מתמודדים במסגרת הטיפול באזרח ותיק

:  פרידליךס הגר אלוני "עו:נוספים והרשמהלפרטים 

054-6746154|hagara@bns.org.il
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