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!קיץ חם בבני שמעון
,  פסטיבלים של אוכל, הכי חמיםהאמניםהופעות של !איזה קיץ חם היה לנו השנה בבני שמעון

,  פתחנו את הקיץ ביום רביעי.פסטיבל חיבורים וקבלות שבת מועצתיות. יין ואהבה, בירה
מבואות הנגב בשובל עם מיתחם אוכל עשיר ולאחריו מופע הקיץ הנהדר של  באמפי, 6.7.2022

ליין  , פאבליקו 'ג. רביב כנר שהחליף ברגע האחרון את לירון דנינו שנאלץ לבטל בגלל מחלה
 Beerעם, 14.7.2022, ו אלון ביער להב פתח את הקיץ ביום חמישי'ההופעות של מרכז ג

Garden Night  ,יפס ומוזיקה בו התארחה יסמין מועלם המופלאה  'פיש אנד צ, ערב בירות
.להופעה נהדרת

ו אלון המתחדש'קיץ במרכז ג
.  זה היה קיץ גדוש באירועים יצירתיים וחדשניים. ו אלון'השבוע הסתיימו פעילויות הקיץ במרכז ג
מרכז המייצר תוכניות חינוכיות מגוונות , "מרכז יער"במוקד העשייה במרכז המתחדש נמצא 

חיבורים בין  , חיבורים בין קהילות במועצה ובין קהילות במועצה ובמרחב-העוסקות בחיבורים 
.  להיסטוריה ולמסורות האזוריות וחיבורים מגוונים לטבע שסביבנו, תושבי האזור לחקלאות

לקיימות  , קייטנות שמחברות את הילדים לטבע. היה קיץ גדוש באירועים יצירתיים וחדשנייםזה 
ותוכנית  . שהפגישה בין ילדי קיבוץ שובל לילדי רהט' בית ילדים ביער'ביניהן תוכנית , ולחקלאות

.  שמכירה לילדים את עבודת החקלאים במועצה" פני שדה"

ג"ל תשפ"לקראת פתיחת שנה, מנהל אגף החינוך, אמיר ברזילי
ג אחרי קיץ עמוס בכל טוב  "תיפתח שנת הלימודים תשפ, בתקווה שללא עיכובים, כשבועבעוד

-ילדים וכ4077ג ילמדו בבתי הספר והגנים במועצה "הלימודים תשפבשנת . ביישובי המועצה
' את כיתות א, ילדים650-לגני הילדים ייכנסו השנה כ. תינוקות ופעוטות במעונות היום500

-הם ולחטיבת הביניים יכנסו בהתרגשות גדולה גם , תלמידים חדשים236יתחילו בהתרגשות 
.תלמידים חדשים238

במהלך חופשת הקיץ עברו בתי הספר של המועצה שיפוצי קיץ והתאמות שונות שיקלו על  
הצלחנו לאייש את צוותי ההוראה בנשות צוות ומורות  , למרות הקשיים. פתיחת שנת הלימודים

הצלחנו לאייש גם את משרות הגננות שעזבו את המערכת ואנחנו עובדים בימים אלו  . איכותיות
.במרץ לסיים את איוש משרות הסייעות

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: שלחו 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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מחנה אימונים בכדורסל לילדי נבטים
בנבטים למחנה אימונים בקיבוץ מעיין  הכדרוסלבמהלך ימי מבצע ״עלות השחר״ יצאו ילדי חוג 

בזמן ימי המבצע הייתה פרי יוזמתו של  , היציאה למחנה האימונים בצפון. צבי שבצפון הארץ
חוגים , ובסיוע צור טורנר ויוסי טוביאנה מאגף תרבות, מייליקגל , מאמן הכדורסל בנבטים

,  אנדרנלין, הילדים זכו לאירוח חם במעיין צבי ולשלושה ימים של שכרון חושים. וספורט במועצה
.חוויה בלתי נשכחת. גיבוש ועוד הרבה, בריכה, אימונים אינטנסיביים

קיץ של חוויות בחינוך החברתי
טיולים ושלל  , סדנאות, קייטנות. קיץ עתיר פעילויות וחוויות עבר על הילדים ובני הנוער שלנו

יק'מאגילדי המועצה לחוויה מדהימה בפארק השעשועים -ילדים . במיוחדכייפיותפעילויות 
כל זאת בנוסף לפעילויות והאטרקציות להם זכו  , באולם דורות" ליצן החצר"צפו בהצגה , קאס

הסמינר  , המסורתי' השתתפו בסמינר ו' מסיימי ו. במסגרת פעילויות החינוך החברתי ביישובים
, הילדים חולקו לקבוצות ועברו תכני כיף. 'המפגיש לראשונה בהיקף מועצתי את חניכי שכבה ו

.גיבוש והיכרות עם מבואות הנגב והמועצה

בוקר תרבותי בתל אביב
את הבוקר . אביב-עד לטיול מיוחד תל-מוותיקי בית גיל35יצאו , 14.8.2022, ביום ראשון

פתחו הוותיקים בצפייה בחזרה מוזיקלית של התזמורת הסימפונית ראשון לציון והאופרה 
לשעבר מוזיאון בית התפוצות  , מוזיאון העם היהודי, המשיך בביקור במוזיאון אנו, הישראלית

.מעשיר ומהנה, היה מרגש.בקניון רמת אביבצהרייםואת היום קינחו הוותיקים בארוחת 

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים החדשים 
!2022-שנולדו ב

ם.לכןה.נולדנשמח אם תיצרו קשר במייל אם 
בשנה החדשהת.תינוק

danas@bns.org.il
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מטרתה של שיטה זו היא לענות . ר היא שיטת תכנון סביבתית חיובית ופרקטית לחיים המחברת בין אדם לאדמה'פרמקלצ

.על צרכי האדם לצד שימור הסביבה

בקהילה ובעולם כולו ומציעה פתרונות פשוטים לחיים  , גישה זו יוצרת מעגלים של שפע והשפעה בסביבה הקרובה

בתכנון  , ניתן לראות זאת בפועל דרך יכולת גידול מזון באמצעים פשוטים בשטח הבית ובשטח היישוב. אקולוגים חיוביים

בהפחתת הזיהום תוך העלאת  , בעידוד לפיתוח כלכלה מקומית, הגינה תוך ניצול מקסימאלי של המשאבים הקיימים

.המודעות לצרכנות נכונה וחלוקת השפע הקיים לאחר

.בתחום הקיימותולשיתופי פעולה נוספים , לחיבורים חדשים לעשייה קהילתיתהקורס פותח הזדמנויות 

לתי–ר 'פרמקלצ קהי גי  לו אקו ן  ו נ גי
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בנושאים הקשורים , מלגות לימודים לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר" מרכז מולכו בנגב"י "כבכול שנה מוענקות ע
.לקידום החקלאות בנגב

(.2022אוקטובר )ל "המלגות יוענקו במסגרת טקס האזכרה השנתי לזכרו של חיים מולכו ז
שקלים לשנה5,000-גובה המלגה לתואר שני או שלישי כ.1
קלים לשנה3000-גובה המלגה לתואר ראשון כ.2
שקלים לפרוייקט שייבחר10,000–פרוייקט חקלאי ייחודי .3
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(ולא לעוד המון זמן)שתי המלגות הכי שוות שיש פתוחות להרשמה 

!אז קדימה הזדרזו והגישו מועמדות

להשתלב -השפעה ויצירתיות , צעירים תושבי המועצה בעלי רוח עשייה, ן.אתכםמחפשים : בקצרה

.בעשייה של מרכז הצעירים ומרכז היער של המועצה

!!אלו שתי מלגות שונות️❣שימו לב**

052-8893973–( בר)לפרטים נוספים -לחצו כאן להרשמה למלגת מרכז הצעירים

050-7990249–( אימי)לפרטים נוספים -ו אלון'לחצו כאן להרשמה למלגת מרכז יער ג

ו לכ ו מ ז  רכ מ ת  ו ג ל מ

ם י ר י ע צ ה ז  רכ מ ת  ו ג ל מ

לחצו כאן לפרטים מלאים על מלגות מרכז מולכו

Good Vibes מלגות מרכז מולכו/ מלגות לצעירים / ר'פרמקלצקורס / חבורת פפריקה –אני גיטרה / מועדון הזמר / פסטיבל

| 109ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד מועצה| ב "תשפח באב "כ | 25.8.2022

https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-2/
mailto:mokedbns@bns.org.il
https://bns.org.il/
https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-2/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-2/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-2/
https://ng.ctconnect.co.il/forms/form?f=b450a9b7570951cbe37fab82c33be7a3
https://ng.ctconnect.co.il/forms/form?f=6b35ee36985a73af3c36f8c73ba2c573
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%95-2022/


ש ו  ע ד ת ש ו  נ י צ .ר . . .

8532400הנגב . נ.ד| צומת בית קמה | מועצה אזורית בני שמעון 

|  08-9915831: פקס| 08-9915811: טל

.mokedbns@bns.orgאו מייל 08-6257900: מוקד המועצה il

Good Vibes מלגות מרכז מולכו/ מלגות לצעירים / ר'פרמקלצקורס / חבורת פפריקה –אני גיטרה / מועדון הזמר / פסטיבל

| 109ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד מועצה| ב "תשפח באב "כ | 25.8.2022

https://bns.org.il/%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
mailto:mokedbns@bns.org.il
https://bns.org.il/
https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
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/


?של בני שמעוןפרזנטורמי רוצה להיות 

?פנים של בני שמעון-רוצים להיות ה

:  מלאו את הטופס

https://bit.ly/3PG0J7m

תושבי בני :אנחנו מחפשים אתכם

של הפרזנטוריםלהיות , בכל גיל, שמעון

בני שמעון בפרסומים שונים
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שנה לקרן הקיימת לישראל120לציון -פסטיבל כוכבים ביער 

1-800-350-550: בטלפון" קו ליער"פרטים נוספים ב

https://salkkl.kkl.org.il/Tours/ToursSearch.aspx: או באתר

,  קרן קימת לישראל בשיתוף קבוצת זאפה, 120לכבוד חגיגות 
כוכבים  "–מזמינה את הציבור הרחב לפסטיבל של הופעות 

" .ביער

בפסטיבל סדרת מופעים בלעדיים הכוללים מחווה לשירי נעמי  
ל  "שמר ולאהוד מנור ועוד הופעות מיוחדות ביערות קק

שוני ויער , תבור, גילת, דימונה , פארק בית שאן: ובפארקים
שמן

:ביניהם, בהשתתפות מיטב אמני ישראל
,  עמיר בניון, תיסלם, יסמין מועלם ומוש בן ארי, ריטה, אמיר דדון

קורין אלאל ועוד, קובי אפללו, שלומי שבן

1-800-350-550: בטלפון" קו ליער"פרטים נוספים ב
כאן-ל "או באתר קק
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