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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
לאור המשך מגמת הירידה בתחלואה ודעיכת הגל החמישי אנחנו  

.מפסיקים את עדכוני הקורונה בשלב זה בתקווה שלא להחזירם בעתיד

!לחיות לצד הקורונה אין משמעו לחיות כאילו אין קורונה בכלל
: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•

!לא יוצאים מהבית אם לא מרגישים טוב•

ביחד נשמור על שגרת חיים בריאה ובטוחה

לוותיקים ולצעירים

מגיעים מחופשים: קוד לבוש
למי שלא מכירמציפורלהסרטון טעימה | קישור לרכישת כרטיסים

הפעילות משותפת לתרבות בני שמעון ותרבות שער הנגב

!בבני שמעוןףר וטמפורים 

איכות הסביבה

תרבות לכולם

מרכז הצעירים והיזמות

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים 

!2022-החדשים שנולדו ב

נשמח אם תיצרו קשר במייל אם  

בשנה החדשהת.תינוקם.לכןה.נולד

danas@bns.org.il

רק רצינו שתדעו

!סקרים, רבותי, סקרים

סקר מוכנות לחירום
הסקר הבא נועד כדי לשמוע  

לטובת פעילות , את דעתכם
ייעודית לשיפור מוכנות 

הסקר.חירוםהמועצה לשעת 
והפרטים  , הינו אנונימי

הנאספים עוברים עיבוד נתונים  
.סטטיסטי

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

,שיתוף הפעולה
ראש מועצת בני שמעון, ניר זמיר

.פיקוד העורף, מפקד מחוז דרום, אלוף משנה שגיא ברוך
לחצו כאן להשתתפות בסקר המוכנות לחירום

!סקר התרבות הגדול
צוות החדשנות של אשכול  

נגב מערבי ישמח אם תוכלו 
להקדיש כמה דקות 

מזמנכם למלא את הסקר 
הקצר הזה לטובת קידום 

.התרבות באזור

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

".מאוזן"מומלץ לענות על השאלון כאשר הטלפון 
https://www.eventer.co.il/kidsrace: להרשמהלחצו כאן להשתתפות בסקר התרבות

השטחים הפתוחיםנקיוןמהנגב תצא בשורת 
התקיים כנס ראשון מסוגו אשר איגד תחתיו רשימה ארוכה של , 24.2.2022, ביום חמישי

הצגת תוכנית ממוקדת  : רשויות וגורמים מקצועיים כשמטרה אחת מנחה את כולם, גופים
. וחדה שתצעיד את נושא השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים צעד ענק קדימה

בני שמעון גאה להוביל את בניית התוכנית האסטרטגית לטיפול בהשלכת הפסולת 
.בשטחים הפתוחים

שמירה על הסביבה זה בטבע שלנו
לטיול שנתי בנחל  " מבואות הנגב"ב' יצאו תלמידי כיתות ח, 28.2.2022, ביום שני
.שבחלקו גם עסקו בניקיון השמורה והחוףפלמחים

.הסיור והניקיון התבצע על ידי מדריכי טיולים המתנדבים אף הם בשמירה על השמורה
ערכים וחינוך, סביבה–אצלנו בבני שמעון הכל מתחבר 

ל"ש שכ"שיא ארצי בכל הזמנים בגידול כותנה לגד
בכנס מגדלי הכותנה בישראל  , 22.2.22, ביום שלישי. עוד גאווה גדולה לבני שמעון

צוות גידולי השדה של שותפות  , ל"ש שכ"הוענק לצוות גד, שהתקיים באולם בשפיים
שיא ארצי בכל  , ג סיבי כותנה לדונם אחד"ק253דגלון הצטיינות על השגת , להב-כרמים

.ג לדונם"ק120הצליחו בלהב להגיע לכמות של 70-בשנות ה, לשם השוואה.הזמנים

בישוביםהסתיימו מפגשי התושבים 
סבב . בשבוע שעבר הסתיים סבב המפגשים של ראש המועצה ניר זמיר בישובים

המפגשים  . חיזוק הקשר-השיחות החל בנובמבר והסתיים בפברואר ומטרתו אחת 
ולהגביר את  , אפשרו מקום לשאול שאלות בכדי לחזק את הקשר בין התושבים למועצה

לטובת שיפור השירות  , שיתוף הפעולה בין המועצה להנהלות היישובים ולתושבים
הם מאפשרים לנו  . היו מפגשים חשובים עבוריאלו ": ראש המועצה, זמירניר . לתושבים

במהלך המפגשים  .מהשטחדרכם אתגרים השירות ולהכיר לדייק את הצרכים לשיפור 
בימים אלו פועלות מחלקות המועצה לתת פתרון  . העליתם אתגרים רבים בישובים

.לסוגיות שהועלו על ידיכם בנוגע לנושאים שהבאתם בפנינו ומתן מענים לצרכים

https://bns.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
mailto:mokedbns@bns.org.il
mailto:noaz@bns.org.il
mailto:noaz@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-3-3-2022/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%a3-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%a1%d7%9e%d7%91%d7%9c-%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9c%d7%94/
https://bit.ly/Ziporale
https://www.youtube.com/watch?v=y5UyOcIY0Ag
https://bns.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%98/
https://bns.org.il/%d7%9c%d7%95%d7%96-%d7%98%d7%99%d7%90%d7%95%d7%98-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2022/
https://bns.org.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%97%d7%96%d7%95%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9b%d7%9c-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%96/
mailto:danas@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-2022/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
https://nemalaplus.net/aws/47000659727b0
https://bns.org.il/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft6OzrLdgkc8bnkmTwKgMHUmRuceMGgffdCik8VWWU8Zym6g/viewform
https://www.eventer.co.il/kidsrace
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%91-%d7%aa%d7%a6%d7%90-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95/
https://bns.org.il/%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%99-%d7%91%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%92%d7%93%d7%a9/
https://bns.org.il/%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%94/
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