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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
מבודדי60-וכ320-כ,17.2.2022,חמישייום,הבוקרישבמועצה

לאהתחלואה,זאתעםיחד.נמשכתבתחלואההירידהמגמת.בית
הראשוןהיישוב.מאודמבוגרתאוכלוסיהגםוכוללתקלהתמיד

שהפךתאשורהואהאדוםמהגדרתשיצא,זהלבוקרנכון,והיחיד
.לכתום

תלמידיםמהם130-כ,מאומתים166ישנםהחינוךבמערכת
.הצוותואנשיהתלמידיםמקרבמבודדים7-וצוותאנשיוהשאר

!לצד הקורונה אין משמעו לחיות כאילו אין קורונה בכלללחיות 
מספרי המאומתים והחולים  , אף הירידהעל . הקורונה עדיין כאן

.  קשה בבתי החולים עדיין גבוהים
:להקפיד על כללי הזהירותחשוב 

חיסונים בתוקף•
בחוץבחללים סגורים ובהתקהלויות מסכה •
הנגיףוהגנה יתרה על אוכלוסיות בסיכון גבוה מפני מרחק •
נבדקים–תסמינים יש /אם נחשפים•
טוביוצאים מהבית אם לא מרגישים לא •

.נשמור על שגרת חיים בריאה ובטוחהביחד 

LIVEדרום אדום 

מרינה  | הדג נחש | חוה אלברשטיין | תיסלם | גורי אלפי 
נרקיס| מקסימילאן

המועצה זכאים להנחה להופעות של תיסלם ונרקיס  תושבי 
132342: בהקלדת קוד קופון

כרטיסים כאןריכשו<< מהרו לקנות כרטיסים לפני שייגמרו 

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

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

שירות לפסולת חשמלית גדולה

איכות הסביבה

בעלי עסקים וצעירים, ליזמים

לוותיקים ולצעירים

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

2022קרמבושלכנפייםמסדר
הכנפיים מסדר ". כנפיים של קרמבו"התקיים מסדר הכנפיים של , 14.2.2022, ביום שני

החניכים  . עברוהוא אירוע שיא בשנת הפעילות כאשר טקס חגיגי מציין סוף תקופה בה 
,  אני שייך, בנושא הערכים שמובילים את התנועה" מורשת"מערך מציגים את והחונכים 

ומאפשר לכלל הפעילים בסניף  , אני ישראלי, אני אוהב, אני חבר, אני מוביל, אני יכול
.לקחת חלק במופע מרגש אליו מוזמנות משפחות הפעילים והשותפים לדרך

,  בחרנו לשתף אתכם במילותיה של חיה בן לולו, בין כל הדברים היפים שנאמרו אתמול
קחו רגע  .ערכנולא . חניך שנה שלישית בסניף בני שמעון, מגבעות בר9-אמא למעין בן ה

.  זהזה שווה את . לקרוא

וחזרהליקוטסיורי
, התקיימו סיורי ליקוט במושבי יחדיו, 11-12.2.2022, שבת-בימים שישי, האחרוןש"בסופ

העונה השלישית של סיורי  זו . אנשים ונשים150-בהשתתפות של יותר מ, דביר ולהב
.רימרובהדרכת מתן גולן ואוהד , ליקוט בהובלת מחלקת קיימות במועצה

בהן נפגוש את צמחי הבר המקיפים  , אנו מזמינים אותכם להצטרף אלינו סדנאות ליקוט
נלמד לזהות את המראה והטעם של כל צמח וכיצד לשלבם בבישולים  , את סביבתנו

פנו –ביישוב שלכם עוד לא הגיע סיור ליקוט או פעילות סביבה וקהילה אחרת אם . שונים
!(אז הגיע הזמן, ואם אין כזאת)איכות הסביבה ביישוב לועדתבבקשה 

יט דוד'פרס החינוך הגופני לבריג
זכתה בפרס  " מבואות הנגב"לחינוך גופני מזה שנים רבות במורה , מלהב, יט דוד'בריג

להצטיינותם ": מדברי ועדת הפרס. ב"החינוך הגופני של מחוז דרום לשנת הלימודים תשפ
להטמעת אורח חיים פעיל ובריא  ובהם יוזמות ביטויים רבים ס "בתיהשל המורים ושל 

חינוך  , תרומה לצמצום פערי ידע,בספורטמצוינות תכניותהובלת , בתרבות הבית ספרית
קידום רווחתם  , הובלה של פעילות ערכיות בין מגזרים שונים, לערכים ולסובלנות בספורט

.נוספותשל התלמידים ופעילויות 
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