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עדכוני קורונה
בתקווה שהרחבת מעגל 5-11השבוע החל מבצע חיסוני הילדים בגילאי 

החיסונים תצליח לעצור את העלייה שאנחנו חווים באחרונה במספר חולי  
.הקורונה ותעצור את הסכנה שבהתפרצות גל קורונה חמישי

השבוע  , לאחר שבשנה שעבר לא יכולנו לחגוג את חג החנוכה כהלכתו
פסטיבלים ופעילויות  , הצגות, תתקיים חופשת החנוכה ובו אירועי חג רבים

להקפיד על ביצוע  , אנחנו קוראים לכולם לפעול על פי ההנחיות. ביישובים
מסיכות בחללים סגורים  עטייתוהקפדה על , במידה ונדרש, הבדיקות

!בשאיפה לחג מהנה ולא מידבק

מפגש מיוחד
התקיים מפגש משפחות מיוחדות , 23.11.2021, בשעות אחרי הצהריים של יום שלישי

זו הפעם השנייה שהתקיים מפגש כזה במה שהופך להיות מסורת  .בקיבוץ חצרים
הפך המפגש לאירוע  , לאחר הפסקה בתקופת הקורונה. מרגשת וייחודית המשתרשת לה

, מפנק ומונגשבמיתחם.להתעדכן ולבלות יחד, למשפחות להיפגששאיפשרמרגש 
תנועה והצגה מונגשת  , איפור וקעקועים, יצירה, אפייה: התקיימו מגוון תחנות ופעילויות

.כיבוד וארוחת ערב מפנקתכמו גם, "מקומות שמורים"ונפלאה של 

יום המאבק באלימות נגד נשים
.השבוע ציינו את יום המאבק באלימות נגד נשים

.  כל יום הוא הישרדות אל מול מציאות אלימה. יש נשים שבשבילם כל יום הוא מאבק
.אנחנו צריכים להושיט להן יד. כלכלית ומילולית, פיזית

אלף תלונות על אירועי  200-נשים על ידי בני זוגם וכ20-בכל שנה נרצחות בישראל כ
אלו מספרים שמחייבים אותנו לפעול גם ברמה  . אלימות במשפחה מגיעות למשטרה

לתת כלים לשכנים ולתושבים לזהות מקרים כאלו  , לצאת ביוזמות הסברה. המקומית
.ולהושיט יד כקהילה וכמועצה

באר שבע-אור חדש בכביש חצרים
הסתיים פרויקט  , י"נתאנו שמחים לבשר כי אחרי מאמץ ממושך של שנתיים בעבודה מול 

.התאורה על הכביש מבאר שבע לחצרים
!מעתה התאורה דולקת והנהיגה בטוחה יותר

!גם עבודת ציפוי האספלט הסתיימה
היעד הבא טיפול בכיכרות וברמזור בכניסה למושבים

הצגת חנוכה בגני הילדים
".הנרות הללו"השבוע נהנו כל ילדי הגים של בני שמעון מההצגה 

עזרה  , ביטחון עצמי, כוחות מסוגלות, ההצגה מתייחסת לאור הנרות כמטפורה לאור פנימי
.לזולת

.ההצגה הייתה היה מקסימה ומלמדת והילדים חזרו עם חוויה מאירה

שיחה עם ראש המועצה  
בגובה העיניים

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

המפגש הקרוב 
20:00שעה | 5.2.2021| יום ראשון 

בתאשור

!אירועי תרבות לכולם

!לא נותנים לאלימות להתפשט

!מוזמנים לתרום ולהתנדב

לחצו כאן להגשת פרוייקטים
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noaz@bns.org.il: צרפו אותי לרשימת הדיוור המועצתית לכתובת: שילחו מייל עם שורת הנושא

!היישוב וכתובת המייל שלכם, אל תשכחו לציין את שמכם

בשורת הנושא לכתובת " הסירו אותי מניוזלטר בני שמעון"כיתבולהסרה מרשימת התפוצה 

noaz@bns.org.il

לידיעתכם

איכות הסביבה
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