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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
מבודדי  50-וכ150-כ, 24.2.2022, יום חמישי, במועצה יש הבוקר

התחלואה לא  , יחד עם זאת. מגמת הירידה בתחלואה נמשכת. בית
. מבוגרת מאודאוכלוסיהתמיד קלה וכוללת גם 

!לחיות לצד הקורונה אין משמעו לחיות כאילו אין קורונה בכלל
מספרי המאומתים והחולים  , על אף הירידה. הקורונה עדיין כאן

.  קשה בבתי החולים עדיין גבוהים
:חשוב להקפיד על כללי הזהירות

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

!ובטוחהנשמור על שגרת חיים בריאה ביחד 

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים  
!2022החדשים שנולדו ב

ה.נולדנשמח אם תיצרו קשר במייל אם 
בשנה החדשהת.תינוקם.לכן

danas@bns.org.il

שתדעורצינו רק 

איכות הסביבה

מרכז הצעירים והיזמות

אנחנו יוצאים לדרך עם שאלון המיועד לכלל תושבי ותושבות  
שירות טוב יותר עבור חברי וחברות  להנגישהמועצה במטרה 

.  ות/בני המשפחה וכלל התושבים, ב"קהילת הלהט

!ן.נשמח לשיתוף הפעולה שלכם
לא רק לאוכלוסיית –השאלון מיועד לכל תושבי המועצה בכל גיל )

(ב"הלהט
ב"סקר צרכים לקהילת הלהט<<<קישור לסקר

<<<גם לסרוק את הקוד ואפשר 

לוותיקים ולצעירים

מגיע אלינו עם המופע הכי קורע ציפורלהאנסמבל 
.  סאטירי בועט מצחוק-מופע תיאטרלי–" עקיצה טבעית"

.משולב קטעי אקרובטיקה ומחול, נונסנס משובח

| 21:00| חמישי | 17.3.2022
אולם המופעים דורות

תעשו לעצמכם טובה  , הזההשואואם עדיין לא ראיתם את 
.  ופשוט אל תפספסו

מגיעים מחופשים: קוד לבוש

קישור לרכישת כרטיסים
למי שלא מכירמציפורלהסרטון טעימה 

הפעילות משותפת לתרבות בני שמעון ותרבות שער הנגב

!בבני שמעוןףר וטמפורים 

צוות החדשנות של אשכול נגב מערבי ישמח אם תוכלו להקדיש  
כמה דקות מזמנכם למלא את הסקר הקצר הזה לטובת קידום  

.התרבות באזור

האשכול פועל למציאת פתרונות לקידום ושיפור תחום התרבות  
במרחב כבסיס לפיתוח כלכלי ולחיזוק הלכידות החברתית  

.בהתנהלות יעילה יותר

נשמח אם תוכלו להקדיש לנו כמה דקות מזמנכם על מנת שנוכל  
.ללמוד מהם הצרכים שלכם בנושא

".מאוזן"מומלץ לענות על השאלון כאשר הטלפון 

סקר התרבות של אשכול נגב מערבי<<<קישור לסקר התרבות 

!בואו להשתתף בסקר התרבות הגדול

מפגש קהילת העסקים של בני שמעון
התקיימה בגבעות בר מפגש תקופתי של קהילת העסקים של בני , 21.2.2022, ביום שני

.הפועלים בתחומים רבים ומגוונים, תושבי המועצה, שמעון בו לקחו חלק יזמים ויזמיות
גדלה הקהילה והשתלבו , לפני כשש שנים, מאז הקמתה של קהיליית העסקים במועצה

ביניהם פרוייקטים של תיירות ופנאי אשר שניים מהם הציגו את  , בה עסקים רבים
"  גבעות ברריטריט"ו" סיורים ליד הבית-נעים ש"סופ: "פעילותם בפני משתתפי המפגש

.בר כמוקד לטיפולי גוף ונפש אזורילמיתוג גבעות , עסקים מקומיים6יוזמה מקומית של 

2022בוועידת האקלים " מבואות הנגב"נציגי 
השתתפו היום  , נציגי המנהיגות הירוקה שלנו, "מבואות הנגב"מ' ט-'תלמידי כיתות ח

הירוקה היא חלק  המנהיגות . של ישראל בבנייני האומה בירושלים2022בוועידת האקלים 
בשותפות ובהובלת השומר " מבואות הנגב"שהוקם ב" המרכז לצדק סביבתי"מפעילות 

.  שהתקיים בתהליך האסטרטגי האחרוןהפרוייקטיםהצעיר בעקבות מאיץ 
אין גאווה גדולה יותר מלראות את דור העתיד שלנו בוחר לקחת  : "ראש המועצה, ניר זמיר

חלק משמעותי בנושאים חשובים כל כך כמו איכות הסביבה שלנו וחשיבה קדימה על 
!!".גאה בכם. פתרונות כיצד ניתן להביא לעתיד טוב ומקיים יותר

ו מרקט'גאה בגאופנה 
ו מרקט ובסוף  'לקח לנו רגע לחזור לשיגרה אחרי האירוע האולטרה מגניב שהיה לנו בג

Q U E E-הבו אירחנו גם , השבוע האחרון R C L O S E T של מרכז הצעיריםבניצוח!
בימים אלה מרכז הצעירים יוצאים לדרך עם שאלון המיועד לכלל תושבי ותושבות המועצה 

בני המשפחה וכלל , ב"שירות טוב יותר עבור חברי וחברות קהילת הלהטלהנגישבמטרה 
!ן.נשמח לשיתוף הפעולה שלכם. ות/התושבים

בית"סקר צרכי הקהילה הלהט<<< קישור לסקר 

ב"סקר צרכים לקהילת הלהט

,תושבות ותושבים יקרים
לטובת פעילות ייעודית  , הבא נועד כדי לשמוע את דעתכםהסקר 

,  הינו אנונימיהסקר.חירוםלשיפור מוכנות המועצה לשעת 
.והפרטים הנאספים עוברים עיבוד נתונים סטטיסטי

לקחת חלק ולמלא את הסקר על מנת לסייע לכם אנחנו קוראים
,מראש על שיתוף הפעולהתודה . במוכנות שלכם ושלנו

שמעוןראש מועצת בני , זמירניר 
.העורףפיקוד , מפקד מחוז דרום, משנה שגיא ברוךאלוף 

https://nemalaplus.net/aws/47000659727b0<<< לסקר 

סקר מוכנות לחירום

דרום אדום
טבע מתחדש שעושה  דרום אדוםחודש של אירועים מדהימים בחסות

בסוף , את הקסם כל שנה ומרגיע אותנו שלמרות כל הטירוף מסביב
מתחדשהכל 

לחצו כאן להורדת תוכניית הפסטיבל

LIVEדרום אדום 

לקנות כרטיסים לפני  מהרו -מקסימילאןמרינה | גורי אלפי 
כרטיסים כאןריכשו<< שייגמרו 

לידיעתכם
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