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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 

!גם השנה מנפיקים אישור תושב בקליק בלי לצאת מהבית

בחינת זכאות<< לבחינת זכאותכם למסלול המהיר לחצו כאן 

האישור יישלח מידית לנייד ולמייל שהזנתם, במידה ונמצאתם זכאים

תתבקשו למלא בקשה מקוונת  , במידה ולא נמצאתם זכאים במסלול המהיר

בקשה מקוונת<<< כאן 

toshav@bns.org.il: בכל שאלה נוספת ניתן לפנות במייל

0שלוחה 08-9915811ובטלפון 

.זמין, מהיר, פשוט.לדיגיטלבני שמעון עוברת 

בקליק2022אישור תושב 

עדכוני קורונה
מבודדי  400-חולי קורונה וכ279, 13.1.2022, יום חמישי, במועצה יש הבוקר

.בית

זאת במידה , ימים בלבד7-ימי הבידוד למאומתים לקורונה קוצרו ל, החל מהיום
.  ובשלושת הימים האחרונים לא היו תסמינים

ומעלה  60מתווה הבדיקות שנקבע בשבוע שעבר לא השתנה ולפיו רק בני 
מחוסנים ומחלימים מבצעים בדיקות אנטיגן  .  PCRואנשים בסיכון מופנים לבדיקת

.  לא מחוסנים ולא מחלימים נדרשים לבדיקת אנטיגן מפוקחת. ביתיות
האתר המעודכן של משרד  << כל המידע באתר המעודכן של משרד הבריאות 

(.אתר חיצוני)הבריאות

כל המידע על ! אנחנו קוראים לכם ללכת ולהתחסן–אם עדיין לא התחסנתם 
חיסוני קורונה<<< החיסונים באתר משרד הבריאות

וזהירות זמן ארוך כל כך  עירנותולמורכבות שבשמירה על , אנו מודעים לקושי
ומזמינים את כל מי שחש צורך בתמיכה נפשית להיות בקשר עם השירות  

.היישוביס"העומרכז החוסן או , הפסיכולוגי החינוכי

שיחה עם ראש המועצה  
בגובה העיניים

לחצו כאן לראות מתי המפגש 
רשימת המפגשים<< ! בישוב שלכם

המפגש הקרוב 
20:00| 18.1.2022| יום שלישי 

! שימו לב, כרמים
המפגש יתקיים בזום

לחצו כאן כדי להצטרף לשיחה

בהתרגשות רבה פתחנו את ההרשמה  
ו מרקט 'להקמת דוכנים ביריד ג

!בדרום אדום

התנאים  , כל הפרטים המלאים
פרטים והרשמה<<והעלויות בקישור 

ו מרקט'נפתחה ההרשמה לג
!בדרום אדום

חשבנו שתירצו לדעת

!מלאו את השדות הנדרשים ואתם רשומיםאתר הרישוםכנסו ל

!בלבד3-23.1.22אתר הרישום יהיה פתוח בין התאריכים 

שיבוץ ומענים מיוחדים ניתן לקבל , כל המידע בנושא רישום

חוברת הרישום <<<בחוברת הרישום בקישור 

לתמיכה וכל שאלה נוספת ניתן לפנות למדור הרישום 

08-9911707או בטלפון rishum@bns.org.il: במייל

תם עידן כלובי הבקבוקים
.כלובי הבקבוקים ביישובי המועצהמיחזוריותהשבוע בוצע ריקון אחרון בהחלט של 

?מה לעשות עם בקבוקי ליטר וחצי מעתה והלאה
.'אג30כיום מיוצרים בקבוקי ליטר וחצי עם פיקדון בשווי 

גדולים  )או לחלופין להעביר את בקבוקי הפיקדון , מרכולים ולהזדכות/ניתן להחזיר לסופרים
.לאדם האוסף אותם ביישובכם( כקטנים

מה קרה השבוע

חלוקת בדיקות אנטיגן במוסדות החינוך
ס התיכון יחולקו השבוע  "החל מגני הילדים ועד ביה, במוסדות החינוך של המועצה

הגיע לסקר את החלוקה ויישום ההנחיות בבית הספר 13חדשות ערוץ . בדיקות האנטיגן
.בבית קמה" ניצני הנגב"

,  11.1.2022החל מיום שלישי , בשל התחלואה העולה
עברנו למתן שירות מרחוק

לכל שאלה ניתן ליצור קשר . שירותי הגביה יינתנו מרחוק בלבד
08-9911740/78או 08-9915864/14בטלפונים 

הגשת מכרזים בתיאום טלפוני וללא כניסה פיזית למשרדי הרשות 
08-9911803/ 08-9911744בטלפונים 

08-6257920שירותי הוועדה לתכנון ובניה זמינים לרשותכם בטלפון 
אתר הוועדה לתכנון ובנייה<<< או באתר 

24/7מוקד המועצה זמין לשירותכם לכל דבר וענין 
08-6257900בטלפון 

עברנו לשירות מרחוק

לקטנים. זה מאתגר אנחנו יודעים. גם אליו הגענו.גל חמישי
.וגם לגדולים

.הודעות על הודעות ושינוי הנחיות, בידודים, אי ודאות
!!יחד נעבור את זה! אנחנו כאן בשבילכם–חשוב שתדעו 

-08עומד לרשותכם בטלפון מרכז החוסן של בני שמעון 
וזמין לכל מענה ותמיכה נפשית באם אתם מרגישים  9911712
.צורך בכך

של בני שמעון עומדים זמינים לרשותכם ח"השפגם שירותי 
054-7917559–בטלפון 

!ואם יש בעיה או צורך שעולה מהשטח אנא פנו אלינו

24/7המוקד שלנו זמין 
08-6257900בטלפון 

מרכז החוסן בני שמעון כאן עבורך

,  עיתון בני שמעון, מקומפגשקבלו את הגרסה המיוחדת של 

!2021לסיכום מקומפגש

תכנון , מטורפות70חגיגות , פיתוח, עם ים של פעילויות, סגרנו שנה

!!עשייה, אבל המון, לשנים קדימה והמון

או אם אתם  , אם עדיין לא קיבלתם אותו לתיבת הדואר שלכם

אתם יכולים לצפות בה כאן , מעדיפים את הגרסה הדיגיטלית

לסיכום שנהמקומפגש<<<

עכשיו זה , ואם עוד לא ראיתם את סרטון סיכום השנה החגיגי שלנו

(אתר חיצוני)סרטון סיכום השנה החגיגי<<<בדיוק הזמן 

!!!חגיגי לסוף השנהמקומפגש

ג  "תשפ' השנה נרשמים לגני הילדים ולכיתה א
!במהירות ובקלות, בזמן

כשאנחנו מדברים על פריחה בדרום בדרך כלל אנחנו  

גם פריחה תרבותית היא  . אבל לא תמיד, מדברים על כלניות

פריחה ואנחנו שמחים לספר שגם השנה כחלק מאירועי  

האמניםבמהלך חודש פברואר יגיעו מיטב " דרום אדום"

..להופיע ממש כאן בדרום

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 
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