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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 

!החלפנו את השלטון
בני הנוער מכל  . התקיים יום חילופי השלטון המסורתי במועצה, 6.3.2022, ביום ראשון

רחבי המועצה הגיעו לבית המועצה להתלוות לבעלי התפקידים ולסייע להם לענות על 
כיצד  , היום יום של המועצה כמו השלכת פסולת בשטחים הפתוחיםמחייסוגיות בוערות 

מה  –תיירות ויזמות בבני שמעון , ניתן לסייע לאוקראינים בעקבות המלחמה באוקראינה
איך מספרים את הסיפור שלנו החוצה  –תקשורת חוץ , בתוכנית לשנה זו ומה בהמשך

.לתושבים

אמץ גן לפורים
,  שומריה הגיעו ביום שלישיעצמונהמבית הספר לבנות ' ז-ו' תלמידות מכיתות ו30-כ

.לפעילות פורים מבדרת בגני הילדים בנבטים, 8.3.2022
שמבצעות תלמידות  " אמץ גן"פעילות הפורים המקסימה היא חלק מפעולות ההתנדבות 

הפעילות התקיימה לאחר הפסקה שנגרמה בעקבות  . שומריה לפני החגיםעצמונה
!הבאהלפעילותלחכותיכוליםלאוכבררגעמכלנהנוהגןילדי. מגיפת הקורונה

"עדני הנגב"הזדמנויות בשיוויוןשבוע 
במהלך השבוע וחצי האחרונים התקיימו  "! עדני הנגב"איזה שבוע מדהים היה ב! ואוו

הרצאות ושיעורים  , התלמידים נחשפו לפעילויות. הזדמנויותשיוויוןפעילות בנושא 
.מקבלת ושוויונית, שעסקו בנושא ולמדו על דרכים להבניית חברה אחרת

ריצה חברתית כחלק מאירוע שיא של מיזם  : בין האירועים שהתקיימו בימים אלו
,  לקידום חברה ללא אלימות ולשוויון הזדמנויות שלאחריה חתמו התלמידיםה"משאל

על אמנה חברתית בטקס מרגש ועוצמתי שהעביר את  התלמידות ואנשי ונשות הצוות
לשיחה על בכדוררגלושחקן ליגת העל בן שובלשבירוואירוח איתמר . המסר באופן ברור

.על התגברות על מכשולים בדרך ועל התוכניות לעתיד, על הדרך אל הפסגה, החיים

איכות הסביבה

ויזמי תיירות מרחבי המועצה  , בתים מארחים, עסקים
!מוזמנים להצטרף למיזם

נקודת תצפית פתוחה לטבע ולנוף רב  ? איפה
.המועצהוישוביהשראה באזור יער להב 

1.4.2022| 25.3.2022: ימי שישי בתאריכים? מתי
 |8.4.2022

מלאו  , להגשת מועמדות הורידו את טופס ההגשה
, עד ליום ראשון, רכזת התיירות, ושילחו למעיין ספץ

13.3.2022

טופס הגשה לנוף יפה וקפה<<טופס ההגשה 

נוף יפה וקפה

תרבות לכולם

מרכז הצעירים והיזמות

....רצינו שתדעו ש

סקר מוכנות לחירום
הסקר הבא נועד כדי לשמוע  

לטובת פעילות , את דעתכם
ייעודית לשיפור מוכנות 

הסקר.חירוםהמועצה לשעת 
והפרטים  , הינו אנונימי

הנאספים עוברים עיבוד נתונים  
.סטטיסטי

אנחנו קוראים לכם לקחת חלק ולמלא את הסקר על  
תודה מראש על  . מנת לסייע במוכנות שלכם ושלנו

,שיתוף הפעולה
ראש מועצת בני שמעון, ניר זמיר

.פיקוד העורף, מפקד מחוז דרום, אלוף משנה שגיא ברוך
https://www.eventer.co.il/kidsrace: להרשמהלחצו כאן להשתתפות בסקר המוכנות לחירום

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים 

!2022-החדשים שנולדו ב

נשמח אם תיצרו קשר במייל אם  

בשנה החדשהת.תינוקם.לכןה.נולד

danas@bns.org.il

כולנו מתנדבים

מגיע אלינו עם המופע הכי קורע ציפורלהאנסמבל 
.  סאטירי בועט מצחוק-מופע תיאטרלי–" עקיצה טבעית"

.משולב קטעי אקרובטיקה ומחול, נונסנס משובח

| 21:00| חמישי | 17.3.2022
אולם המופעים דורות

תעשו לעצמכם טובה  , הזההשואואם עדיין לא ראיתם את 
.  ופשוט אל תפספסו

מגיעים מחופשים: קוד לבוש

קישור לרכישת כרטיסים
למי שלא מכירמציפורלהסרטון טעימה 

הפעילות משותפת לתרבות בני שמעון ותרבות שער הנגב

!בבני שמעוןףר וטמפורים 

ובנייההוועדה המקומית לתכנון 
13:30-15:30בשעות ' יום א
8:30-11:30בשעות '  יום ג

מחלקת הגבייה
08-9911740:טלפוני מונגש במספרמענה 

08:30-13:00בשעות ' ה-'ג', בימים א
13:00-16:00ביום שני בשעות 

08:30-16:00קבלת קהל במועצה בכל יום בין השעות 

!חזרנו לקבל קהל

08:00-16:00בשעות ' ה-'ימים א: קבלת קהל ומענה טלפוני

!עם דעיכת הגל החמישי אנחנו שמחים לחזור ולפגוש אותכם

מסייעים לפליטי אוקראינה
מוצרים חיוניים לפליטים  , ברוחב לב, התושבים, אתם, במהלך השבוע האחרון תרמתם

הגיעו חניכי  , 10.3.2022, יום חמישי, הבוקר. שברחו מאוקראינה בעקבות המלחמה שם
יותר ממאה ארגזים  . ועובדי מועצה לארוז את הפריטים" נחשון"המכינה הקדם צבאית 

רבה מכל הלב לכל  תודה . נארזו ונשלחו לנקודת איסוף מרכזית ומשם הם ישלחו לפליטים
.לחניכי נחשון ולעובדי המועצה שבאו לסייע, תרמו וארזו את המוצרים, התושבים שאספו

אנחנו , ייחודי ומרגש, לפרוייקט קבלות שבת ראשוני
!מחפשים מוזיקאים בנשמה להשתלב בהרכב

?זה אומרמה 
קבלות השבת יתקיימו בימי שישי אחר הצהריים אחת לחודש  

בין פסח לסוכות ויהיו מיועדות לכל המשפחה לחגיגה של  
סופשבוע שתחבר את  לאוירתוכניסה רגועה , יצירה, שירה

.מגוון האנשים החיים במועצה
.אפריל/החזרות מתחילות במרץ

מוזיקה שאוהבים לנגן ורוצים לקחת חלק בפרוייקט  אנשי 
:המיוחד מוזמנים לפנות אלינו

052-3272842ללי 
050-7990249אימי 

(יכולים גם לעניין חברים)

!הצטרפו למעגל? מנגנים
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