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קורונהעדכוני 
ויותריותרנספריםיוםומדיבישראלומתפשטהולךהאומיקרוןוריאנט

,חמישייום,הבוקרישבמועצה.השוניםבוריאנטיםקורונהמאומתי
.האומיקרוןוריאנטעםמאומתמהםאחד,קורונהמאומתי23.12.2022,8

המחוסניםושיעוראחרותברשויותמהממוצענמוךבמועצההחוליםשיעור
אנחנו.חוסנוכבר5-12בגילאימהילדיםכשליש.75%-כעלועומדגבוה
ואנחנוהילדיםשלההתחסנותבשיעוריבארץמהמוביליםלהיותגאים

הלאומילמאמץלהצטרףילדיהםאתחיסנולאשעדייןלהוריםקוראים
עלמידע<<<נוספיםלפרטים.החמישיהקורונהגלאתלמנועלנסות
(חיצוניאתר)לילדיםקורונהחיסוני

קורונהלמאומתשנחשפולתלמידיםלאפשרנועדהירוקההכתהמודל
שעותבשארהביתיהבידודהמשךתוך,הלימודיםשגרתאתלהמשיך
לבידודהנדרשיםהילדיםאתתשלחוואלהבידודעלהקפידואנא.היממה

.חברתייםואירועיםחברתיחינוך,לחוגיםהלימודיםשעותלאחר

מהתקהלויותלהימנע,ובידודיםבדיקותעלולהקפידלהמשיךחשוב,וכמובן
לאעדייןואם.ומסיכותחברתיריחוקעלולהקפידסגוריםבמקומות

קופותלכללהגיעניתן.ולהתחסןללכתלכםקוראיםאנחנו-התחסנתם
באתריתורלקבועאו,תורללאהפעילותבשעותהחיסוןומתחמיהחולים

!מאוחרשיהיהלפני,עכשיוהתחסנו.חוליםלהיותתחכואל.החוליםקופות

לידיעתכם
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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

קולות קוראים לכם

לחצו כאן להגשת פרוייקטים

שיחה עם ראש המועצה  
בגובה העיניים

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

המפגש הקרוב 
20:00| 26.12.2021| ראשון 

במועדון בית קמה

...רגע לפני המסיבה הגדולה של סוף השנה

!מעילים לנזקקים! בזכותכם
,שמעוןבניההתנדבותיחידתבהובלת,שמעוןבניהאזוריתשהמועצההשנייההשנהזו

המרכזיתהאיסוףלנקודתבנוסף,השנה.לחורףחיבוקבמבצעחלקולוקחתמתגייסת
המעילים.מעיליםלאיסוףמשנהנקודותמספרנפתחובמועצהחברתייםלשירותיםבאגף

שלובסיועהנחשוןממכינתמתנדביםבסיועבארגזיםונארזומויינולמועצהשהובאו
נתרמוהכלבסך.משפחתיתכהתנדבותחלקבכךלקחהאשרברמגבעותדהאןמשפחת

לבפתחוןלעמותתחברתישינועעמותתבסיועיועברוהמעיליםארגזי.מעילים225
.להםהזקוקיםלאנשיםבאמצעותהויחולקו

!לשיוויוןזכינו באות המגדר 
2021שמחים לבשר כי המועצה האזורית בני שמעון נבחרה לקבל את אות המגדר לשנת 

הפועלת לקידום נשים למוקדי קבלת  –כוח נשים -ן"כעמותת WePowerמטעם 

מכלל התפקידים הסטטוטוריים  40%האות שקיבלנו מציין כי לפחות .ההחלטות בישראל

.מכלל חברי המועצה הינן נשים40%-ברשות מאוישים על ידי נשים או ש
לקידוםקדימהתמידושואפיםנחיםלאאךלהתגאותעוצריםאנוגדולהבהתרגשות"

לאחר,המועצהראש,זמירניראמר"בישוביםוהנהגהבניהולגםכמובמועצהנשים
.הזכייהעלההודעה

הורים מסייעים להורים
השירותביוזמתהמועצהמישובימתנדביםלהוריםיחודיפרויקטנפתחדצמברבחודש

טרופשניידרמןגיטהבהנחייתסדנאותשלושכללהפרויקט.במועצההחינוכיהפסיכולוגי
הפרעותעםבהתמודדותעסקובהן,החינוכיהפסיכולוגיהשירותפסיכולוגיות,בקוןומור

וכוחידעאתלתתהייתההפרויקטמטרת.ונוערבילדיםודכאוןחרדהשלורגשיותנפשיות
התכניםעלשלהםהילדיםעםלשוחחכיצדאותםולהנחות,עצמהבקהילה,להורים

מאמירותלהיבהללאובעיקרטיפולייםלמעניםבפנייהאותםללוות,הללוהמדאיגים
.לעיתיםומכאיבותקשות

!חצרים אלופים
שלבבחצרים(בקהילהשחק)ק"השחבבמגרשהתקיים,19.12.2021,ראשוןיוםבערב

במספרנבנוק"השחבמגרשי.המועצתיק"השחבכדורגלטורנירשלהגמרמשחקי
גבוההברמהממגרשליהנותיוכלוהגיליםמכלשהתושביםבמטרההמועצהיישובי

.נתוןזמןבכללכולםשפתוח
לקו.ותחרותיתספורטיביתבאווירה,והנאהבכיףשיחקוהגמרלטורנירשהגיעוהקבוצות

נגמרהמשחק.חצריםשלהצעיריםוקבוצתשובלקבוצתהגיעו,הגמרמשחק,הסיום
!הפרסואתהגביעאתלקחווהםחצריםלטובת4-2שלבתוצאה

ואומנותחינוך,ספורט,לקהילהבתרומהלמצטייניםמלגות
אמר"יותרטובהופךסביבנוהכל,שאנחנוממהיותרטוביםלהיותשואפיםכשאנחנו"

,לקהילהתרומהבתחומילתושביהמלגותהמועצהמעניקהשנהמדי.קואלופאולו
ובנילמבוגרים,והיצירההאומנויותבתחומיומצויינות,בחינוךהצטיינות,בספורטמצויינות

לשאיפהשלההנוערובניהמועצהתושבישלבתרומתםהמכירומרגשחגיגיבערב,נוער
להבבאולם16.12.2021,חמישיביוםהמרגשהטקסהתקייםהשנה.יותרטוביםלהיות

המשקיעיםאפשטייןונעםשיפריסקים,ירדנילנגהלקהילהתרומהמלגותהוענקוובו
.ביישוביהםחברתיתופעילותבמועצהבפועלותהשונותהנוערבתנועותמזמנם

תושבי בני שמעון מנפיקים את אישור התושבות  2022גם בשנת 
!בקליק

!2.1.2022, מיום ראשוןהחל 

תושבים שאינם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק להנפקה  
בקשה מקוונת  גם הם להגיש יוכלו , אוטומטית

.2.1.2022-ה, החל מיום ראשון

,  מקוונתאת זמן הטיפול בבקשה קיצרנו , מייעול השירותכחלק 
!לשלושה ימים בלבד–העומדת בכל התנאים הנדרשים 

בקליק2022אישור תושב 
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