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noaz@bns.org.il: צרפו אותי לרשימת הדיוור המועצתית לכתובת: מייל עם שורת הנושאשלחו 

!היישוב וכתובת המייל שלכם, אל תשכחו לציין את שמכם

noaz@bns.org.ilבשורת הנושא לכתובת " הסירו אותי מניוזלטר בני שמעון"כיתבולהסרה מרשימת התפוצה 

קורונהעדכוני
,10.2.2022,חמישייום,הבוקרישבמועצה

קלההתמתנות.ביתמבודדי120-וכ500-כ
מוסדותכל.האחרוניםהשבועותלעומת
במערכת.כסידרםפועליםבמועצההחינוך
מהם200-כ,מאומתים245ישנםהחינוך

,מבודדים20-וכצוותאנשיוהשארתלמידים
.תלמידיםהמכריערובם

עלשבשמירהולמורכבות,לקושימודעיםאנו
אתומזמיניםכךכלארוךזמןוזהירותעירנות

להיותנפשיתבתמיכהצורךשחשמיכל
מרכז,החינוכיהפסיכולוגיהשירותעםבקשר
.היישוביס"העואוהחוסן

, 2022לפברואר 22, הפינוי הבא יבוצע ביום שלישי
טופס קריאת  <<<מוזמנים לפתוח קריאת פינוי 

שירות לפסולת חשמלית גדולה

איכות הסביבה

אוסי מוריץ נבחרה כמנהיגת חינוך מובילה
נבחרה  , בבית קמה " ניצני הנגב"מנהלת בית הספר , אנו גאים לשתף כי אוסי מוריץ

שבעשייתם המקצועית מהווים מודל וסמל  , מנהיגי חינוך מובילים15כאחת מתוך 
אוסי נבחרה מתוך עשרות מועמדים מבתי ספר  . למנהיגות פורצת דרך במחוז דרום

יסודיים ותיכונים לפרס חינוך למנהלות ולמנהלים פורצי דרך על תרומה ייחודית לחינוך 
. ב במחוז"לשנת תשפ

בעלי עסקים וצעירים, ליזמים

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים  

!2022החדשים שנולדו ב

ה.נולדנשמח אם תיצרו קשר במייל אם 

בשנה החדשהת.תינוקם.לכן

danas@bns.org.il

רק  רצינו שתדעו

טופס הרשמה להרצאות פברואר משפחתי

LIVEדרום אדום 
מרינה  | הדג נחש | חוה אלברשטיין | תיסלם | גורי אלפי 

נרקיס| מקסימילאן
תושבי המועצה זכאים להנחה להופעות של תיסלם ונרקיס  

132342: בהקלדת קוד קופון
כרטיסים כאןריכשו<< מהרו לקנות כרטיסים לפני שייגמרו 

"  Flow in loveרוחות של שינוי "ריטריט 
בדרום אדום

סוף שבוע שמשלב חופשת בוטיק מפנקת יחד עם  
| 10-12/2/22| מרחב חקירה למידה והתמלאות 

אתר עינות בר<< בעינות בר למידע מלא באתר 

דרום אדום
טבע מתחדש דרום אדוםחודש של אירועים מדהימים בחסות

שעושה את הקסם כל שנה ומרגיע אותנו שלמרות כל הטירוף  

בסוף הכל מתחדש, מסביב

לחצו כאן להורדת תוכניית הפסטיבל

מחזקים את הקשר בין הישובים למועצה-אגף ישובים 
פורום  . התכנס לראשונה בלהב שולחן קהילתי יישובי משותף, 6.2.2022, ביום ראשון

חדש שהוקם בעקבות כנס ההנהגות האחרות במטרה לחבר בין אגפי המועצה לבעלי 
הפורום החדש נועד לחזק את הקשר בין היישובים  . התפקידים המקבילים ביישובים

.למועצה ולשפר את שירות המועצה ליישובים
,  כמו פורומים אחרים הפועלים במועצה הקים ומפעיל אגף היישובים, את הפורום הזה

האגף מקדם סדר יום פרו אקטיבי  . שהוקם לפני כשנה, בראשותו של איתי זידנברג
במסגרתו הוא פועל באופן נמרץ לחיבור וחיזוק הקשר בין הנהגות היישובים למועצה  

.ולמתן הכשרה וליווי להנהגות היישובים לקידום החוסן הקהילתי של בני שמעון

!האלופים שלנו
בשיתוף מחלקת הספורט במועצה מפעיל מספר מועדונים " מבואות הנגב"בית הספר 

תחרויות אזוריות במסגרת  2בשבוע האחרון התקיימו . בענפי ספורט שוניםספרייםבית 
.התאחדות הספורט לבתי הספר

מבואות  "תלמידי , האווירה הייתה נהדרת. תחרות המחזור הראשון של ליגת האתלטיקה
בתחרות בדמינטון אזורית שהתקיימה  . לא אכזבו והראו רמה גבוהה, היו נרגשים" הנגב

בשלושה מקומות ראשונים" מבואות הנגב"באשדוד זכו תלמידי 
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