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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

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

נקודת תצפית פתוחה לטבע ולנוף רב השראה באזור ? איפה
.המועצהוישובייער להב 

| 1.4.2022| 25.3.2022: ימי שישי בתאריכים? מתי
8.4.2022

מלאו ושילחו , להגשת מועמדות הורידו את טופס ההגשה
13.3.2022, עד ליום ראשון, רכזת התיירות, למעיין ספץ

טופס הגשה לנוף יפה וקפה<<טופס ההגשה 

נוף יפה וקפה

....רצינו שתדעו ש

סקר מוכנות לחירום
הסקר הבא נועד כדי לשמוע  

לטובת פעילות , את דעתכם
ייעודית לשיפור מוכנות 

הסקר . המועצה לשעת חירום
והפרטים , אנונימיהוא 

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

שבוע המעשים הטובים בבני שמעון

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

מחלקת הגבייה
08-9911740:מענה טלפוני מונגש במספר

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

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

?מה זה אומר
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

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

052-3272842ללי 
050-7990249אימי 

(יכולים גם לעניין חברים)

!הצטרפו למעגל? מנגנים

נחנך מקווה תאשור המשופץ
התקיים אירוע חגיגי לחנוכת השיפוץ הנרחב שבוצע במקווה  , 10.3.2022, ביום חמישי

בראשות הרב יחזקאל  " טהרת הבית"השיפוץ נעשה בשיתוף של ארגון . הנשים בתאשור
יפהפה  , מקום מיוחד במינו, התוצאה מדהימה, משרד הדתות ומועצת בני שמעון, מוצפי

האירוע הוזמנו נשות יחדיו למופע הסטנדאפיסטית מיכל  לאחר . ומרווח והעיקר מזמין
!היה קורע. ובמיוחד מעולם הנשים, על קטעים קומיים מהחיים של כולנולויטין

משלוחי מנות לוותיקים
הקשר הבלתי , יישובםהיישובים מחלקים משלוחי מנות לוותיקי זו השנה הרביעית שנוער 

הגיעה , 13.3.2022, יום ראשוןבבוקר . המשלוחמלבד , אמצעי נוער וותיקים משמח ממש
לארוז משלוחי מנות " הנגבמבואות "ב' למבנה המועצה סיירת מתנדבים משכבת ט

עבודה ותוך פחות משעתיים המשלוחים היו ארוזים ועשו תיקתקוהם . לוותיקים המועצה
את המשלוחים מחלקים לוותיקים בימים אלו ילדים ונוער .דרכם ליישובי המועצה

!כל הכבוד לכל השותפים במבצע המחבר והמיוחד.מהיישובים בהובלת רכזות הוותיקים

תחרות התעמלות בגבעות בר
התעמלות מכשירים ואיזה כיף שגם אנחנו יכולים  : אחד מתחומי הספורט היפים ביותר

התקיימה תחרות התעמלות גדולה וחגיגית  , 10.3.2022, חמישיביום ! ליהנות ממנה
,  ספורטאים מבאר שבע100-בתחרות השתתפו יותר מ. באולם הספורט בגבעות בר

.האולם היה מלא מפה לפה בקהל רב שהגיע לצפות ולעודד. מבועים ובני שמעון
עובדי , פרמדיק, צוות מזכירות, שופטים: תודה לכול אלו שהשתתפו בארגון התחרות

חמי ברקוביץ: צלם. המועצה והמאמנות שעמלו על הכנת המתעמלים וליוו אותם

הממשיכים בעשיי : שביל בני שמעון
!לא מעט? אז האמת! מזמן לא עדכנו מה קורה עם שביל בני שמעון

שביל , שביל החקלאות, סיימנו עם פריצת שלושת המסלולים, התחלנו ללכת על השביל
בחנוכה  . ההתיישבות ושביל הסביבה והתחלנו לעבוד על שביל השותפות עם לקיה ורהט

אלו אנחנו  בימים . ו אלון'יצאנו לטיולי ילדים על שביל הסביבה בשיתוף מרכז היער בג
מתחילים להתכונן לסימון פיזי של השבילים בסימון בני שמעוני ויוצאים לטיולי חידוד  

הסימון הראשון יתחיל משביל החקלאות הנמשך משומריה עד מושבי  . אחרונים בשטח
.תדהר ותאשור, ברוש

מרכז הצעירים והיזמות

טופס הרשמה למיפגש מועצה ירוקה מדגימה לחצו כאן לצפייה בעלון אגף הכספים

תרבות לכולם

חגיגות פורים בבית גיל עד
עד אומר תודה לכל האורחים שבאו לשמח ולשמוח איתנו לכבוד חג  -חברי מועדון גיל

,  ששרו" מבואות הנגב"הגיעו לבקר אותנו תלמידי , 9.3.2022, חמישיביום . הפורים
6'ביקרו אותנו תלמידי כתה ט, 13.3.2022, ראשוןביום . שוחחנו איתנו וחילקו לנו מגדנות

,  שלישיביום . משחק בינגו ובלונים ומשלוח מנות ענק וטעים, והמחנכת גיא נאור בשירה
.חגגנו עם ילדי הגנים של משמר הנגב בתהלוכת תחפושות שמחה, 15.3.2022
!לכולם וחג שמחתודה . לבשמח ומרחיב , היה מרגש

עמית חיים זכה בחידון הציונות והמורשת
של חידון , המקומי, השלב הראשון" מבואות הנגב"התקיים ב, 10.3.2022, ביום חמישי

,  הרכזת החברתית של מבואות, סינקוקליאואותו ארגנה , בחידון. הציונות והמורשת
מנהל מחוז דרום במועצה  , בחידון נכחו נתנאל סרוסי. 'השתתפו תלמידי שכבה י

עמית , בשלב זההזוכה . רכזת אזורית בני שמעון במועצה הציונית, הציונית ומישל חזות
בחידון המחוזי שיתקיים בתחילת  , נבחר לייצג את בני שמעון יחד עם קבוצתו, חיים

.בחידון הארצי יזכה בטיסה לאירופה בערבות מסעו של הרצלהזוכה . אפריל
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