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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
כל . מבודדי בית420-וכחולי קורונה 450-כ, 20.1.2022, יום חמישי, במועצה יש הבוקר

מהם 200-כ, מאומתים240-החינוך ישנם כבמערכת . מוסדות החינוך במועצה פועלים
. רובם המכריע תלמידים, מבודדים200-אנשי צוות וכ40-תלמידים וכ

5-ימי הבידוד עקב חשיפה למאומתים לקורונה קוצרו ל, 19.1.2022, מיום רביעיהחל 
.ימים בלבד
יוכלו להימנע מבידוד לאחר ביצוע בדיקת אנטיגן ביתית או מוסדית  מחלימים/מחוסנים

לא . PCRומעלה ואוכלוסיות בסיכון יבצעו בדיקת 60בני . וקבלת תשובה שלילית
ימים שבסיומם תבוצע בדיקת אנטיגן  5ייכנסו לבידוד של מחוסנים או לא מחלימים

.ומעלה ואוכלוסיות בסיכון60לבני  PCRמפוקחת או בדיקת 
בדיקות אנטיגן ביתיות  2ניתן יהיה לסיים את הבידוד לאחר במקרה של תשובה חיובית

.שליליות שיבוצעו ביום הרביעי וביום החמישי בערב ובתנאי שאין תסמינים
.הבריאותהאתר המעודכן של משרד << הבריאות משרד המידע באתר כל 

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

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

.היישוביס"העומרכז החוסן או 

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

,  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
הודעות על הודעות ושינוי  , בידודים, ודאותאי . וגם לגדולים

.  הנחיות
!!יחד נעבור את זה! אנחנו כאן בשבילכם–חשוב שתדעו 

בטלפוןעומד לרשותכם מרכז החוסן של בני שמעון 
וזמין לכל מענה ותמיכה נפשית באם אתם  08-9911712

.מרגישים צורך בכך

של בני שמעון עומדים זמינים לרשותכם ח"השפשירותי גם 
054-7917559בטלפון 

!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

בחוברת  אתם יכולים לצפות , מעדיפים את הגרסה הדיגיטלית

סיכום שנהגליון–מקומפגש<<<הדפדוף שהכנו במיוחד 

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

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

!!!חגיגי לסוף השנהמקומפגש

שיחה עם ראש המועצה  
בגובה העיניים

רשימת המפגשים<< ! שלכםבישוב לחצו כאן לראות מתי המפגש 

20:00| 25.1.2022| יום ראשון 

! שימו לב, חצרים
בזוםהמפגש יתקיים 

לחצו כאן כדי להצטרף לשיחה

LIVEדרום אדום 

כשאנחנו מדברים על פריחה בדרום בדרך כלל אנחנו מדברים על  

גם פריחה תרבותית היא פריחה ואנחנו . אבל לא תמיד, כלניות

במהלך  " דרום אדום"שמחים לספר שגם השנה כחלק מאירועי 

..להופיע ממש כאן בדרוםהאמניםחודש פברואר יגיעו מיטב 

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 

תהמועצתיוהשבתקבלותלמיזםראשוןמפגש
.  התקיים המפגש הראשון של מיזם קבלות השבת המועצתיות, 7.1.2022, ביום שישי

ו  'למפגש ראשון במרכז ג, בבוקר שישי שמשי התכנסו חלוצי המיזם מכל רחבי המועצה
.הוגה ויזמת המיזם, אלון בהובלת ללי זינגר מכרמים

יתגבש במהלך החרות ויגבש  , ההרכב המוביל ימשיך ויקרום עור וגידים במהלך החורף
רפרטואר במטרה לקיים את קבלת השבת המועצתית הראשונה בבני שמעון בשלהי  

!בואו–וזמרים המעוניינים להצטרף למיזם נגנים . אפריל

םתודה לצוותים החינוכיי 
.זה אחד הערכים שמלווים את צוותי החינוך שלנו במועצה.כל ילד צריך שיראו אותו

בטח בתקופה מאתגרת שכזאת רצופת אי  . גם המורים שלנו צריכים שיראו אותם
לתת תמיכה לילדים שלנו מרחוק בה הצורך והלימודים הבידודים, הבדיקות, הוודאות

.  גבוהה מתמיד
הפתענו את המורים והצוותים החינוכיים  . אמרנו להם תודה, 17.1.2022, ראשוןביום 

ולעשייה היום  , כזה שמראה את הערכה הגדולה אליהם. קטן" פינוק"שלנו בבתי הספר ב
!יומית שלהם לשמור על הבריאות הפיזית והנפשית של הילדים שלנו

!נגיע להודות לכולם-ועד תיכון אומרים תודה לצוותים החינוכיים מגן 

זוהי קריאה לבני שמעונים הצעירים שהצטרפו 

!למועצה הכי שווה בארץ

!ברוכים הבאים לעולם שלנו? 2022-בנולדתם 

תנו סימן להורים שיצרו איתנו קשר 

danas@bns.org.il:במייל
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