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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 

איכות הסביבה

תודה מכל הלב לצוותי החינוך
החברתי עובדים לאורך שנת בחינוך ". אתה מתחיל הכי מהר שלך ולאט לאט אתה מגביר"

,  יותר תכנים.... ובחופשות מעלים הילוך לעשייה הרבה. הלימודים ללא הפסקה ובמרץ רב
ובשנות  .משמעות והנאהיותר טיולים וכל כך הרבה יותר , יותר כיף, יותר יחד, יותר פעילויות

המאופיינות בשינויים רבים ומתיחת קצות העצבים של ההורים הילדים והצוותים  , הקורונה
מסיבה זו ממש  . לכל העשייה הזו מתלווה משמעות גדולה יותר מהרגיל, לקצוות חדשים

את הצוותים החינוכיים במערכות החינוך דווקא עכשיו לפנק החליטו במועצה ובאגף החינוך 
.  בגנים ובמערכות החינוך החברתי, בבתי הספר: השונות

....רצינו שתדעו ש

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים  

!2022-החדשים שנולדו ב

ה.נולדנשמח אם תיצרו קשר במייל אם 

בשנה החדשהת.תינוקם.לכן

danas@bns.org.il

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

נקודת תצפית פתוחה לטבע ולנוף רב השראה  ? איפה
.המועצהוישוביבאזור יער להב 

| 20.5.2022| 13.5.2022: ימי שישי בתאריכים? מתי
27.5.2022

טופס הגשה לנוף יפה וקפה<<< להגשת מועמדות מלאו 

נוף יפה וקפה

, 2022מתחילה בביצוע מפקד האוכלוסין ( ס"הלמ)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
.  30.11.2022-שיימשך עד ל, המפקד השביעי של מדינת ישראל

.  מהתושבים שלנו נבחרו להשתתף במפקד ויתבקשו להשיב לשאלון המפקדי7%
.  ס"מהלמהנדגמים יקבלו מכתבים והודעות באופן ישיר בדואר ובטלפון 

על השאלון המפקדי ניתן להשיב מאתר אינטרנט דרך מחשב בלבד בקלות ובאופן עצמאי 
.ס"הלמובהמשך גם במענה טלפוני לסוקרים או בראיון פנים אל פנים לפוקדים מטעם 

שיישלח אליהם  ₪ 75שובר מתנה בסך -יקבלו הטבה ייחודית –רק המשיבים באתר 
.בתום מילוי השאלון ישירות באופן דיגיטלי

!מפקד האוכלוסין מגיע אלינו

. ההשבה על שאלון מפקד האוכלוסין היא חובה על פי חוק וזכות גדולה ומשפיעה

!לאיכות חיים' ב-'התשובות שלכם יסייעו לתכנן ולשפר את עתידכם כי נתונים הם א

מרכז הצעירים והיזמות

בעלי ובעלות עסקים בבני שמעון 

!לקראת חג הפסח קמפיין עידוד רכש מקומי

!ן.הצטרפו אלינו וקדמו את העסק שלכם

GiveTav<<<לכל הפרטים לחצו  Negev

?רוצים לעשות משהו קצת אחר,יום השואה מתקרב
וליצור מפגש  , בסלוןזכרוןהזדמנות לארח ערב ן.לכםיש 

.לחברים ולבני המשפחה שלכם, משמעותי לאורחים

הרשמה כמארחים<<<כנסו לקישור והירשמו כמארחים 

הסלונים  למארחי נקיים הכשרה , במידה ויהיה ביקוש
!כאן לכל שאלהאנחנו 

052-4584665צוות מרכז צעירים בני שמעון 

זיכרון בסלון  

מלקטים ביער
הפועלות " נאמנות יער"התקיים סיור ליקוט עבור משפחות , 11.4.2022, ביום שני

של היער עם  נקיוןבמסגרת הליקוט שילוב המשפחות . בחודשים האחרונים ביער להב
לאחר פעילות הניקוי והליקוט הכינו המשפחות  . ליקוט פרחים אכילים וצמחי תבלין

, המשפחות נהנו מתה צמחים עם חומעה. ארוחה משותפת בה שולבו הצמחים שלוקטו
נאמנות "משפחות פעילות . ציפורני חתול ועוד, פרחי חרדל צהוב, קורנית, אזוב מצוי

החלה לפני מספר חודשים כיוזמה משותפת של משפחת ברקוביץ אפרים מגבעות  " יער
.  ל"רכזת ההתנדבות במועצה וקק, מיכל עובדיה, בר

פעילויות פסח לילדים
.ילדים אופים מצות ונהנים מהצגות ופעילויות לכבוד הפסח?איך יודעים שבא אביב

משמר הנגב ומושבי יחדיו מהצגות ופעילות אפיית מצות  , חצרים, כרמים, גבעות בר, לאורך השבוע האחרון נהנו ילדי נבטים
.משמחת

,תושבים יקרים

המועדחולבמהלךסגוריםיהיוהמועצהמשרדי

24.4.2022, נשוב לפעילות ביום ראשון

!פסח שמחחג

!שמחפסח 

שוויץ זה כאן-שביל בני שמעון 
הזדמנות נפלאה לטייל את שביל בני ,השילוש המקודש לטיולים בטבע-אביב , חופש, פסח

, יחדיו, הימים הראשונים של חופשת הפסח קיימו חברות הילדים בנבטיםלאורך . שמעון
ומריה מקטע השביל שבין , שלל פעילויות וטיולי פסח על שביל החקלאות, כרמים ובית קמה

בדיוק בשביל זה פתחנו דף פייסבוק  ? גם אתם לטייל בשביל בימי חול המועדרוצים . לדבירה
בפייסבוקחפשו . להתרשם ולבוא לטייל, ייעודי לשביל בני שמעון ואתם מוזמנים להיכנס

.  בפייסבוקשביל בני שמעון <<< או כנסו לקישור" שביל בני שמעון"

פותחים שולחן
פרי שיתוף פעולה בין עמותת  , בשבועות האחרונים מתקיים פרוייקט פותחים שולחן

וצעירים נפגשים אחת לשבוע ותיקים . ותיקי בני שמעון ומרכז הצעירים של בני שמעון
, זה מחברתו של זה, ללמוד אחד מהשני וליהנות, לדבר על החיים, כדי לבשל ביחד

.בארוחות המלכים שהם מכינים

,  תושבים יקרים
:הודעה חשובה מהשיטור הקהילתי של בני שמעון

המשטרה יכולה לאכוף עבירות נהיגה , 13.4.2022, החל מיום רביעי
. על טרקטורונים חשמליים כנגד בגירים ולראשונה גם כנגד קטינים

תעודת ביטוח ורישיון , נהג טרקטורון חייב לשאת רישיון רכב:  שימו לב
נהג שלא יעמוד בהוראות החוק עובר עבירה פלילית  . נהיגה מתאים

.שמשמעותה זימון לבית משפט ותפיסה והשמדה של כלי הרכב

.הימנעו מנהיגה מסוכנת, שימרו על עצמכם ועל חיי הסובבים אתכם

,חג שמח ובטוח לכולם
שיטור קהילתי בני שמעון
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