
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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במספרירידהשלהחיוביתהמגמהנמשכת,לשמחתנו.מבודדים120-והאחרונה
והעלייהההנחיותעלההקפדהבזכותהמחוסניםבמספרועלייההמאומתים

.המחוסניםבמספרי
הבדיקותבמיתחםהחגבערבלהיבדקהגיעורביםתושביםכילספרשמחיםאנחנו

הדבקהלמנועכדי,משפחותיהםעםלחגוגשיצאולפניהחגבערבהמהירות
!הכבודכל.המגיפההתפשטותאתמונעיםכך.המשפחהבנישלאפשרית

ויוצאיםמשפחהבניעםשנפגשיםלפנילהיבדק,ההנחיותעללהקפידנמשיך
!להתפשטמהמגיפהונמנעולהתחסןלאירועים

יש תרבות לכולם

–70-החגיגי לכבוד חגיגות ההרטרוגליון
!  אצלכם ביישוב

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

משולחנה של הפסיכולוגית החינוכית
בפני,זובתקופהעומדיםהיינופעם,הגדולהחופששלהי

הראשוןליוםלקנותבגדיםאילו"שלההתרגשות
להכנתלחזורשצריךהמאתגרתההבנהמולאו"?ללימודים

היושלנוהחששות.הספרבביתהבוקרלארוחותכריכים
הנמוךהמוריםשכרבגלל1.9-בהחינוךמערכתמהשבתת

.עליהםשהושתוחדשותדרישותבשלאו

?איך?שעריהתפתחהחינוךמערכתהאם,דואגיםאנוהיום
מה?ללמודה/הילדאתלשלוחבכללכדאיהאם,כןואם

במחלהידבקוה/הילדהאם?וההסעותקפסולותעםיהיה
נתגלהאםעלינויחשבומה?אותהיחוואיך,כןואםהזו

ועוד?בידודיםבגללחיינואתנעצורשובהאם?כמאומתים
.(מדי)מהירבקצבבראשלנושרצותודאגותשאלות

מרכז הצעירים

יש ספורט לכולם

?מי תהיה אלופת ליגת בני שמעון
משחקי חצי הגמר של אליפות המועצה בכדורגל אוגוסט התקיימו בשבת האחרונה של 

. לבוגרים על שם דן שניר
, שערים ברבע השעה האחרונה3שהבקיעו הראשון הפגיש בין בית קמה לדביר משחק 

השני הפגיש בין משמר המשחק . והעפילו בפעם המי יודע כמה לגמר הטורניר2-3ניצחו 
והעפילה לגמר 1-6בתוצאה המדהימה של ניצחה הנגב משמר . יחדיולמושבי הנגב 

.2017הראשון שלה מאז 
בקרוב נגלה? דביר או משמר הנגב? מי תניף את הגביע

א בגיל הרך"סיכום שנת תשפ–ב"לתשפעם הפנים 
.התחלה חדשהאיתומביא , כמו תמיד, הסתיימה לה עוד שנה וסיום

לסכם מה נעשה בגני  , ב"שנת תשפ, קצת לפני שמתחילים את השנה הקרובה, זה הזמן
.א"שנת תשפ,בני שמעון בשנה שהסתיימה

סגרים והפרות של הרצף  , עם חוסר ודאות, למרות המורכבות הרבה שיצרה לנו הקורונה
לעשות כמות מרשימה של  , הילדים ואנשי הצוות החינוכי, הספקנו השנה, החינוכי

.להשתלם ולהתמקצע, ללמוד, לחוות חוויות, פעילויות

הערכות במהלך חגי תשרי–שיפור פני היישוב 

בתכניתנערכנו ה"השפואנו במחלקת , חגי תשרי בפתח
.בהתאם לימי החג

שיתוף  , ייתכנו שינויים בשעות ובימי הפינוי, לפיכך
הפעולה שלכם יסייע בידנו לשמור על סביבה נקייה  

.ומטופחת
אנא הקפידו על שימוש במתקני המחזור בהתאם לסוגי  

.הפסולת

אנא גלו אחריות לסביבתכם וסבלנות כלפי נותני השירות
בכל מקרה של בעיה נקודתית אנא פנו למוקד המועצה  

08-6257900–בטלפון 

בברכת חג שמח ומועדים לשמחה
ה"מחלקת שפ
וסביבהאגף תפעול 

!מהרו להירשם לחוגי המועצה
!אחדלכלמשהושיהיהכדיומעשיריםחדשיםחוגיםהמוןהשנההוספנו
ומבוגריםלילדיםודרמהתיאטרוןחוגיגםהשנההצטרפווהטוביםהוותיקיםלחוגים

,ברבגבעותקפוארהחוגי,הנגבבמשמרלמבוגריםקונגי'צחוג,ובלהבהנגבבמשמר
.ושובלנבטים,דביר

מועבריםועודועודחשיבה,קולופיתוחנגינה,אומנותחוגי,ספורטחוגי,המועצהחוגיכל
שבקמפוסהחוגיםובמרכזהמועצהביישוביפועליםהחוגים.מוסמכיםמדריכיםידיעל

https://bit.ly/3l4H7vy:המועצהלחוגילהרשמה.הנגבמבואות

בדיקות קורונה מהירות במועצה

תפעל ותעמוד  -א לבדיקות מהירות  במועצה "תחנת מד
.  לשירותכם בחלק מימות השבוע

<<  א על הימים והשעות המדויקים "אנא התעדכנו באתר מד
https://www.mdais.org/101/online-covid-test

!בירת האקסטרים של ישראל-שמעון בני : תתרגלו להגיד

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
mailto:modekbns@bns.org.il
mailto:noaz@bns.org.il
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https://bns.org.il/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%99-9-9-2021/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-2021-2022/
https://bns.org.il/%d7%91%d7%95%d7%97%d7%9f-%d7%9c%d7%91%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%92-%d7%90%d7%97%d7%a8/
https://bns.org.il/%d7%a0%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a9-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/wp-content/uploads/2021/07/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-276-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2021.pdf
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https://bns.org.il/%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%aa/
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https://bns.org.il/%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%9c/
https://bns.org.il/%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%a8-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-2021/
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https://bns.org.il/%d7%9e%d7%99-%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%92%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
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