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סיבים אופטיים במושבי יחדיו  
תדהר  , ברוש, בימים אלו החלו עבודות לפריסת סיבים אופטיים בשלושת מושבי יחדיו

,  הסיבים האופטיים ישפרו באופן משמעותי את מהירות האינטרנט במושבים. ותאשור
לאחר פעילות מאומצת שערכה כשנה לשכנע  תתבצע פריסת הסיבים . לרווחת התושבים

תמרוץהנדל שמשרדו יזם מכרזי יועז, את חברות הסיבים ובעזרתו של שר התקשורת
הפריסה שהחלה . לחברות הסיבים שאפשרו פריסה גם ביישובים קטנים בדרום הארץ

לאחר מכן ייפרסו  , ראשית ייפרסו הקווים הראשיים: בימים האחרונים תימשך כמה חודשים
.ולאחר מכן לבתים עצמםהאיזורייםהסיבים עד לארונות התקשורת 

קבלו השראה לסוף השבוע
אנחנו ממליצים לקחת רגע כדי לתת . טוב הקטע הבא קצת ארוך אבל כל כך שווה את העצירה

זהו סיפור על קהילה אחת שבחרה לקחת את הקיץ אצל הנוער באופן  . להשראה לדבוק גם בכם
.הלכו על מה כן-ובמקום לומר מה לא לעשות. קצת שונה וליצור עולם שלם של טוב

הכל התחיל מישיבת צוות מניעה כשחשבנו איך נעבור את הקיץ עם הילדים והנוער באופן  "
לכוון ולגרום  -הברקנו עם פתרון שונה מבדרך כלל-בהשראת קהילה אחרת. משמעותי ואיכותי

ימים  30". 30-האתגר "קראנו לזה . מעצימים ומחברים, טובים-להם לעשות דברים אחרים
.מספרת מנהלת הקהילה" בהם הנוער לוקח על עצמו אתגרים אישיים כפרטים או למען האחר

2022רפסודיה -נוער בית קמה לא עומד מנגד
ב מיישובי המועצה יצאו השנה למחזור הרביעי של הרפסודיה  "בני נוער משכבות י220

תשומת לב רבה קיבלו נערי ונערות בית  . 31.7-3.8.2022, שלישי-שהתקיימה בימים ראשון
קמה המרגשים שבחרו להעלות אמירה משמעותית המנציחה את הרוגות תאונות הדרכים 

".הגיע הזמן להתעורר"ו" די להפקרות בכבישי הנגב"מהקיבוץ וקראו על גבי המפרשיות
נערי ונערות משמר הנגב הצטרפו גם הם למחאה על המצב בדרכים וקראו מעל גבי 

.המפרשיות להרחיב את כביש הערבה

!התחדשנו
כחלק משיפור השירות והתקשורת לתושבים התחדשה המועצה בשפה חזותית חדשה  

, חזקה, מגוונת-קהילה של קהילות-עדכנית שמספרת את הסיפור שלנו כפי שאנחנו היום
.מתוכננת ומתפתחת ועדין שומרת אופי כפרי ובלתי אמצעי, מובילה אזורית

.קהילה של קהילות ועכשיו מעודכנים יותר למי שאנחנו היום-אנחנו בני שמעון 

https://youtu.be/m-T9HdA4IxY: מוזמנים לצפות בסרטון
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בגני הילדים" חכם בשמש"חוברות 
”  חכם בשמש”מפיצים ערכות הסברה , בשיתוף המועצה, האגודה למלחמה בסרטן, כמדי שנה

כוללת מידע עבור הצוות החינוכי על כללי התנהגות  " חכם בשמש"ערכת . לגני ילדים במועצה
גיא ונמש חכמים  , מאי"מדבקות וחוברת צביעה בשם , כרזה לתלייה בגן, חכמה בשמש

האיורים הם של אמן . הכוללת הסברים מותאמי הגיל כיצד להיות חכמים בשמש, "בשמש
חשוב  , כאשר הימים הופכים להיות חמים וקרינת השמש חזקה, בקיץ. הקומיקס אורי פינק

שעות  , ביגוד מתאים, משקפי שמש, כובע, חיפוש צל: לשמור על כללי התנהגות חכמה בשמש
להימנע מחשיפה לשמש בשעות בהן , והכי חשוב, מסנן קרינה ושתייה מרובה, בטוחות

.10:00-16:00בין , הקרינה הכי מסוכנת

רב קו זהב
?  קו זהב-מה זה רב! נוסעים חינם בתחבורה ציבורית75אזרחים ותיקים מעל גיל 

קו בכל אמצעי  -זכאים לנסיעה חופשית ברב75אזרחים מעל גיל 2022מאוגוסט החל
פעמי של  -ידי עדכון חד-את הזכאות מקבלים על. בכל רחבי הארץ, התחבורה הציבורית
את הפרופיל ניתן לטעון  . קו האישי-לכרטיס הרב+" 75אזרח ותיק "פרופיל מיוחד בשם 
טעינת . 75וההטבה תיכנס לתוקף בתחילת החודש בו תגיעו לגיל , 75כשבועיים לפני גיל 

.ואינה מצריכה הזנת אמצעי תשלום, הפרופיל אינה כרוכה בתשלום

לרב יעקב אפשטייןץ"כפרס 
שנוסד למפעלים  ץ"כפרס , משומריה זכה לאחרונה בפרס הנחשבאפשטיןהרב יעקב 

הרב גבי . ואישים העוסקים ביישום והפעלת ההלכה בחיים המודרניים בכתב ובמעשה
גאים שהמועצה האזורית בני שמעון זכתה לתלמיד חכם שעיסוקו  : "רב המועצה, קדוש

ניר ". תורה ארצי ישראלית, תורה מחברת ומאחדת, הרבצתה וכתיבתה, בלימוד התורה
בכל פעם שתושב מועצה זוכה בפרס הקהילה כולה בבני שמעון  : "זמיר ראש המועצה

הנושא בו זכה הרב אפשטיין תושב שומריה הינו נושא מרתק בחוקרו את . נמלאת גאווה
".כן ירבו. ישר כוח גדול לרב על זכייתו בפרס. יישום ההלכות בחיים והעולם המודרני

'הסתיים סמינר ו-מכינים את הנוער לחטיבה
הסמינר השלישי והאחרון לשנה זו התקיים בשבוע שעבר והיה אירוע שיא  , בקיץ' סמינר ו

סמינר הקיץ הוא מסורת מיוחדת בה נפגשים  . בתהליך שהתקיים לאורך השנה האחרונה
גיבוש  , המועצה לשלושה ימים של היכרותישובימכל ' בפעם הראשונה בוגרי שכבת ו

השנים  6-כייף לפגוש את נוער העתיד שלנו ל. והכנה לקראת המעבר לחטיבת הביניים
.מאחלות ומאחלים להם הרבה הצלחה בהמשך. הקרובות

.
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לחצו כאן להרשמה! הבטיחו את מקומכם

לילות כוכבים ביער–ו מרקט 'הרשמה לג

ו אלון ביער להב'יריד איכרים ומעצבים במרכז ג, 18.8, יום חמישי
.ל"עמותת התיירות וקק, היריד משווק על ידי המועצה

דוכני מכירת אומנות  , היריד מיועד לקהל הרחב ויכיל דוכני מזון
.יי לאורך כל האירוע ומופע מוזיקלי'די ג, ומוצרי לייף סטייל

שקלים  200הקמת דוכן ביריד כרוכה בדמי הרשמה על סך 
(.וכסאתמורתם תקבלו שולחן )

שקלים150לתושבי בני שמעון תשלום עבור הקמת דוכן 
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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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?של בני שמעוןפרזנטורמי רוצה להיות 

?פנים של בני שמעון-רוצים להיות ה

https://bit.ly/3PG0J7m: מלאו את הטופס

להיות  , בכל גיל, תושבי בני שמעון:אנחנו מחפשים אתכם

של בני שמעון בפרסומים שוניםהפרזנטורים

| 105ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד מועצה| ב "תשפט בתמוז "כ | 28.7.2022
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די  , דוכני מכירת אומנות ומוצרי לייף סטייל, היריד מיועד לקהל הרחב ויכיל דוכני מזון
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(.וכסאתמורתם תקבלו שולחן )שקלים 200הקמת דוכן ביריד כרוכה בדמי הרשמה על סך 
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כרטיסיםורכישת נוספיםלחצו כאן לפרטים 

:מציגל "קק
באוגוסט  29-פסטיבל כוכבים ביער 

שנה לקרן הקיימת לישראל120לציון 
ענקהופעות , הפנינג ענק לסיום הקיץ בהשתתפות אמנים רבים

1-800-350-550: בטלפון" קו ליער"פרטים נוספים ב
https://salkkl.kkl.org.il/Tours/ToursSearch.aspx: או באתר

1-800-350-550: בטלפון" קו ליער"פרטים נוספים ב
או באתר הקרן הקיימת לישראל
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