
עם קבלת הבדיקות נצא  . חלק ניכר מערכות הבדיקה עדיין לא הועבר על ידי משרד החינוך, בשלב זה: הבהרה חשובה
.הבאהשבוע הצפי לקבלת יתרת הבדיקות הינו בתחילת . בחלוקה מסודרת לכולם

וזהירות זמן ארוך כל כך ומזמינים את כל מי שחש צורך בתמיכה נפשית עירנותולמורכבות שבשמירה על , אנו מודעים לקושי
.היישוביס"העומרכז החוסן או , להיות בקשר עם השירות הפסיכולוגי החינוכי
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| 80ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד מועצה| ב "תשפה בשבט "כ | 27.1.2022

פינוי מכשירי חשמל/ דרום אדום / בטחון לתקופת האומיקרון ת"רש/ פברואר משפחתי במיוחד ! / בני שמעון רשות מצטיינת
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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 

עדכוני קורונה
מהם 100, קורונהחולי 600-כ, 27.1.2022, יום חמישי, במועצה יש הבוקר

כל מוסדות החינוך . מבודדי בית400-וכ,  נוספו בארבעת הימים האחרונים
200-כ, מאומתים250-במערכת החינוך ישנם כ. כסידרםפועלים במועצה 

. רובם המכריע תלמידים, מבודדים250-אנשי צוות וכ50-מהם תלמידים וכ

על פי . במערכת החינוךהבידודיםהבוקר החל לפעול מתווה חדש לביטול 
בימים  , לבצע שתי בדיקות אנטיגן שבועיותיחוייבהמתווה החדש כל תלמיד 

ראשון ורביעי לפני ההגעה ליום הלימודים ולדווח על תוצאות הבדיקה 
דיווח תוצאות בדיקות אנטיגן בפורטל <<<בקישור בפורטל משרד החינוך 

החינוךמשרד 
לימודיםיגיע למוסד החינוכי לשגרת , עם תוצאה שליליתתלמיד •
הכלליםעם תוצאה חיובית לא יגיע למוסד החינוכי ויפעל על פי תלמיד •

שיחה עם ראש המועצה  
בגובה העיניים

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

20:00| 30.1.2022| יום ראשון 

! שימו לב, נבטים
המפגש יתקיים בזום

לחצו כאן כדי להצטרף לשיחה

!קבלו את המפקד לוטן גרינברג
המפקד לוטן גרינברג, קבלו אותו

בעזרת ניידת המשאלות המדהימה  ! היה בוקר מיוחד במינו25.1.2022, בוקר יום שלישי
.של משטרת ישראל הגיע אלינו המפקד לוטן גרינברג המקסים והמרגש מבית קמה

שחלם להיות שוטר משמר הגבול ליום  , "כנפיים של קרמבו"חניך תנועת הנוער , לוטן
.דרגות וסיור למופת, זכה להגשים את חלומו במדים, אחד

.מאחלים שהעולם תמיד יחייך אליך חזרה. גדול לעולםלחיייךתמשיך , לוטן המקסים

תמיכה וסיוע

למיחזורהזמנת קבלן פינוי פסולת חשמלית 
!ממדרכת ביתכם חינם

? רוצים לפנות מותר חשמלי גדול
כל שעליכם לעשות הוא למלא קריאת שירות  

טופס קריאת שירות לפסולת חשמלית גדולה<<<בקישור 

,  2022לפברואר 22, הפינוי הבא יבוצע ביום שלישי
!ואתם כבר מוזמנים לפתוח קריאת פינוי

אלא לסמן את האפשרות של  , מספר בית/אין צורך להכניס כתובת
בחירת מיקום נוכחי מנקודת האיסוף 

️♻ביחד שומרים על בני שמעון נקייה 

סקר צרכני ספקי מים במגזר הכפרי

?  גרים בישוב קהילתי? קיבוצניקים? מושבניקים
? מתי פעם אחרונה חשבתם על המים שלכם

רשות המים מעוניינת להעריך את שביעות הרצון של צרכני מים 
��ביתיים במגזר הכפרי מהשירות שהם מקבלים מספק המים

��השאלון אנונימי ומשך המענה כחמש דקות 

מתן מענה יסייע למקד את הפעולות הנדרשות לשיפור השירות 
סקר צרכני ספקי מים במגזר הכפרי<<<

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 

בדרום אדום" Flow in loveרוחות של שינוי "ריטריט

אנחנו יוצאים למסע של אהבה עצמית להתמלא מהדברים שנותנים לנו כוח  

,  טיפולים במים, פעילות גופנית, תנועה, מוזיקה, מנוחה, חופשה: והשראה

יציאה לטבע ולמרבדים האדומים ולהתחיל בתהליך עמוק , סופרפודתזונת 

המוביל לעליית החיוניות והאנרגיה וביצירת מציאות ארוכת טווח הכוללת 

.איזון והתמלאות בהשראה, התרחבות תודעתית, תזונה בריאה

סוף שבוע שמשלב חופשת בוטיק מפנקת יחד עם מרחב חקירה למידה 

בעינות בר| 10-12/2/22| והתמלאות 

אתר עינות בר<< למידע מלא באתר 

דרום אדום

תכנון , מטורפות70חגיגות , פיתוח, עם ים של פעילויות, שנהסגרנו 

!!עשייה, אבל המון, לשנים קדימה והמון

או אם אתם  , אם עדיין לא קיבלתם אותו לתיבת הדואר שלכם

אתם יכולים לצפות בחוברת  , מעדיפים את הגרסה הדיגיטלית

סיכום שנהגליון–מקומפגש<<<הדפדוף שהכנו במיוחד 

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

סרטון סיכום השנה החגיגי<<<בדיוק הזמן 

!!!חגיגי לסוף השנהמקומפגש

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים  

!2022החדשים שנולדו ב

ה.נולדנשמח אם תיצרו קשר במייל אם 

בשנה החדשהת.תינוקם.לכן

danas@bns.org.il

עדן הראל ועודד מנשה רואים עין בעין

תושבי המועצה מוזמנים להופעה של עדן הראל  

!ועודד מנשה לכבוד יום המשפחה

20:15| 1.2.2022, יום שלישי, יום המשפחה? מתי

:(אצלכם בסלון , בזום? איפה

<<<  בהרשמה מראש בקישור , הכניסה חופשית

כרטיסים לזום בסלון עם עדן הראל ועודד מנשה

....רצינו לספר לכם ש

פברואר משפחתי במיוחד

טופס הרשמה להרצאות פברואר משפחתי במיוחד<<< להרשמה להרצאות 
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https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
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https://forms.gle/EYHtLtMWQ6vQbhHd6
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABX90WH7s3xr5D0BJZilq9jXrU3P8OdW-bjEUYod5XBDeKA/viewform

