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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  , בתים מארחים, עסקים
!מוזמנים להצטרף למיזם

נקודת תצפית פתוחה לטבע ולנוף רב השראה  ? איפה
.המועצהוישוביבאזור יער להב 

| 20.5.2022| 13.5.2022: ימי שישי בתאריכים? מתי
27.5.2022

טופס הגשה לנוף יפה וקפה<<< להגשת מועמדות מלאו 

נוף יפה וקפה

שבוע המעשים הטובים בבני שמעון

אחרי פסח יחלו עבודות רמזור צמתי יחדיו
התקיימה פגישה משמעותית ביותר  , 17.3.2022, אנו שמחים לעדכן כי ביום חמישי

.צומת תדהר תאשוררימזורבנושא 
בעבודות לרמזור מלא של צומת תדהר וצומת  "( נת)מיד אחרי פסח יחלו נתיבי ישראל 

!עדכונים נוספים בהמשך. ברוש

לגדולים ולקטנים, לכולםתרבות 

טל שם טוב: צילום

המועצה תופעל התרעה ביישובי , בבוקר10:05בשעה , 30.3.2022, רביעיביום 
.  תרגול הנחיות התנהגות ברעידת אדמהבמסגרת 

,  "רעידת אדמה: "ההתרעה תישמע בצופרים באמצעות אזעקה קצרה ולאחריה כריזה
.פיקוד העורףביישומוןותתקבל 

כדי לקבל התרעה מצילת חיים בזמן  , מותקן בטלפון הניידשהיישומוןחשוב לוודא 
.רעידת אדמה

אדמההתרעה על רעידת <<< המלא על ההתרעה החדשה לרעידת אדמה למידע 

סדנה פרקטית לבניית מוצרים ושירותים  
!שיתאימו ללקוחות שלכם

מוזמנים לסדנה בה נלמד ונכיר את  , בעלי עסקים ויזמים מבני שמעון

GivTavמערכת  Negev  מוצרים און ליין ולסדנא פרקטית למכירת

–לפלטפורמה להתאמת מוצרים 

!!!במיוחד לקראת חג הפסחמומלץ 

09:30| 31.3.2022| יום חמישי 

שובל, "מבואות הנגב"קמפוס , היזמותמרכז 

טופס הרשמה לסדנה<<<להרשמה 

....רצינו שתדעו ש

https://www.eventer.co.il/kidsrace: להרשמה

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים 

!2022-החדשים שנולדו ב

נשמח אם תיצרו קשר במייל אם  

בשנה החדשהת.תינוקם.לכןה.נולד

danas@bns.org.il

2022כאן לצפייה בתקציב המועצה לשנת ליחצוטופס הרשמה למיפגש מועצה ירוקה מדגימה

.הקורונה עדיין כאן ומספרי הנדבקים עולים מחדש בימים האחרונים

.לכו להתחסן, עדיין לא התחסנתם בבוסטראם •
(  שלישי או רביעי)אם יש סביבכם מבוגרים שטרם התחסנו בבוסטר •

.זה מציל חיים. עודדו אותם לעשות זאת-
.הקפידו על מסכות בחללים סגורים•
שימרו על מרחק וזהירות יתירה במפגש עם מבוגרים ואנשים •

.בסיכון
היבדקו ושימרו על , אם לא מרגישים טוב או חשים בתסמינים•

.המשפחה והקהילה
.הקפידו על בידוד-אם יצאתם חיוביים •

!הקרובים לכםועלעצמכםעלושימרוההנחיותעלהקפידו

!הקורונה עדיין כאן

במרכז החברתי" איכפת לי"סמינר 
חניכי המרכז החברתי  280-יצאו כ, 12-13.3.2022, ב"שקדם לפורים תשפש"בסופ

השנה עסק הסמינר במהות  ". אכפת לי"ב לסמינר "י-'תלמידי שכבות ז, "מבואות הנגב"ב
, להיסטוריהנוצר על ידי חזרה בזמן " אכפת לי"שבגללה סמינר החברתי ובסיבה המרכז 

להיפגש עם , להבין מה השורשים של המקום, מהפנימייה שהייתה למרכז החברתי היום
לשאול שאלות  ', אוטונומיה מודרכת'להבין לעומק מושגים כמו , דמויות מפתח מהעבר

?מה הסיבה לכל המסגרת הייחודית הזו, כמו מה בעצם אנחנו עושים כאן

!צבעוני וסביבתי, פורים מדהים
הוא שיתוף פעולה בין , 16.3.2022, שהתקיים ביום רביעי, ו אלון'פורים ילדים במרכז ג

,  כרמים, נבטים, ו אלון בו נטלו חלק ילדים מבית קמה'החינוך החברתי ומרכז היער בג
התחפושות שהכינו הילדים ביום זה היו מחומרים ממוחזרים ברוח  כל . יחדיו וגבעות בר
!!!  התחפושת הממוחזרת ביותר והיפה ביותר זכו מושב נבטיםבתחרות . הקיימות והטבע

צבעוני  , יום מדהיםהיה . ו אלון'הילדים צעדו בתהלוכה ביער להב רקדו אכלו ויצרו במרכז ג
!וכיף במיוחד

!תודה
!בשם המועצה והסוכנות היהודית לארץ ישראלתודהתודהתודה –רק רצינו לומר 

למבצע ״תורנו״ לפליטים  , ושל הקהילות שלכם, בזכות ההתגייסות המדהימה שלכם
-עם למעלה מ, הצלחנו להיות חלק ממשלוח המנות הכי גדול אי פעם, האוקראינים

משאיות ששינעו ציוד הומניטרי לשדה  , אלפי מתנדבים, טון21, ארגזים20,000
…התעופה ועוד 

!שיר יהב אלופה
,  19.3.2020, זכתה ביום שבת האחרון" מבואות הנגב"ב ב"תלמידת י, שיר יהב מלהב

המהווה גם  , בתחרות. נצחונות4במדליית כסף באליפות קרואטיה הפתוחה לאחר 
אליפות קרואטיה  . מדינות33-ספורטאים מ1,450קריטריון לאליפות אירופה השתתפו 

נחשבת לתחרות קריטריון ברמה גבוהה ביותר והצלחתה של שיר נחשבת להישג 
הקארטהספורטאית נבחרת ישראל מתאמנת מילדות במועדון , שיר. הישראלילקראטה

!בךגאים ! הכבוד שירכל . מוטי אשכנזיהקראטהבמיתר בניצוחו של מאמן 

הרפתקאות ותיקי בית גיל עד בעיר הגדולה
את  . אביב-לטיול בתלותיקים ואנשי צוות בית גיל עד29יצאו , 16.3.2022, ביום רביעי

הרפתקאותיהם בעיר הגדולה פתחה הקבוצה בביקור בתערוכה המדוברת  
אביב  -במוזיאון תל, קוסאמהיאיוי, 93-היפנית בת ההאמניתשל " רטרוספקטיבה"

נהנו ותיקי בית גיל  ולאחריה דבר מעורר תיאבון יותר מתערוכה משובחת אין . לאומנות
יום ההרפתקאות סיימו לאחר ביקור  את . שרונהבמיתחםצהרייםעד ומלוויהם מארוחת 

!ושמח בבית גיל עדמעניין . בית הבד ומנהרת היקב של הטמפלרים, במרכזה מבקרים

!כולנו גרביים שונות
סחפה אחריה השבוע  , הלוקה באוטיזם, תושבת תדהר ואמה של בר אסייג, אלין אסייג

,  21.3.2022המתקיים מדי שנה בתאריך , רבים לציין את יום תסמונת הדאון הבינלאומי
רבים הצטרפו לקריאה שלה ושיתפו במדיה החברתית  . בלבישת גרביים צבעוניות שונות

הצטרפו לקריאה שלה ושיתפו במדיה  רבים.שונותאת עצמם גורבים גרביים צבעוניות 
בגלל  ? למה גרביים צבעוניות שונות. החברתית את עצמם גורבים גרביים צבעוניות שונות

כל אחד ואחד מאיתנו הוא גרב  , הדומה לכרומוזום וכדי לציין שכולנו, צורתה של הגרב
!שתיכן הכי מיוחדות, בר ואלין, גרביים שונות ואתןכולנו . שונה ומיוחדת, צבעונית

ביום רביעי תרגול מוכנות לרעידת אדמה
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