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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
,3.2.2022,חמישייום,הבוקרישבמועצה

-וכאבבתי600-מכקורונהחולי700-כ
החינוךמוסדותכל.ביתמבודדי450

החינוךבמערכת.כסידרםפועליםבמועצה
תלמידיםמהם267,מאומתים317ישנם

רובם,מבודדים100-וכצוותאנשי50-ו
.תלמידיםהמכריע

שבשמירהולמורכבות,לקושימודעיםאנו
ומזמיניםכךכלארוךזמןוזהירותעירנותעל
נפשיתבתמיכהצורךשחשמיכלאת

הפסיכולוגיהשירותעםבקשרלהיות
.היישוביס"העואוהחוסןמרכז,החינוכי

נבטים אושרה במחוזיתג"מרלותוכנית 
שלב חשוב  , הוועדה המחוזיתשל המרכז הלוגיסטי מול מושב נבטים עברה את התכנית

עם רכבת מטען שתעבור  , מהגדולים בישראל( ג"מרלו)בדרך להקמת המרכז הלוגיסטי 
למועצת שגב שלום  , שמשותף לעיריית באר שבע, ג"המרלו. עצומיםבתוכו והיקפי בינוי 

דונם  2,400ייבנה על שטח של , ולבני שמעון ומקודם בסיועה של רשות מקרקעי ישראל
את תושביה ואת  , שיחזקו את המועצהבאזור והכנסות ויאפשר פעילות לוגיסטית גדולה 

מובילה החברה הכלכלית  ג"המרלוגם את הקמת , שותפויות רבות באזורכמו . הנגב כולו
.בני שמעון ייזום ופיתוח בשיתוף פעולה עם אנשי באר שבע ושגב שלום

ו אלון'ג-עגלולים במרכז יערמיחדוש
מיחדוש-ו אלון'ג" מרכז יער"קבלו הצצה לאחד הפרויקטים המקסימים שפועלים ב

ו אלון לפרויקט שיש בו גם  'כל השנה נפגשים בני נוער שלנו במרכז גלאורך . עגלולים
הצטרפו גם חניכי כוכבי המדבר לעזרה  הפעם . לקהילהמפגש בטבע ותרומה , קיימות

.וסייעו בליטוש וגימור של העגלולים שאמורים להימסר לתושבים בקהילה הזקוקים לעגלול
.התוצרים מדהימים ונראים ממש כמו חדשים

או לרכוש במחיר סמלי  , (באישור השירותים החברתיים)תושבים שמעוניינים לקבל 
OfraS@bns.org.ilמוזמנים לפנות למייל ( שישמש לתרומה לנזקקים)

בלזהזבלהופכים
הינו דשן ' דודאדשן'. לזהבזבל הופכים וחינוך סביבתי בנגבלמיחזורהפארק –דודאים ב

לאחר שעבר  , איכותי המיוצר בדודאים ומופק מחומר אורגני שמקורו בפסולת הביתית
.הפרדה במפעל למיון פסולת ביתית בדודאים

לגינון היישובי או הביתי מוזמנים לפנות לתמר בדודאדשןהמעוניינים ישובים ? גםרוצים 
tamara@bns.org.il:מנהלת קשרי קהילה בדודאים, אדמתי

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים  

!2022החדשים שנולדו ב

ה.נולדנשמח אם תיצרו קשר במייל אם 

בשנה החדשהת.תינוקם.לכן

danas@bns.org.il

....רצינו לספר לכם ש

טופס הרשמה להרצאות פברואר משפחתי

בעלי עסקים וצעירים, ליזמים

, 2022לפברואר 22, הבא יבוצע ביום שלישיהפינוי 
טופס קריאת  <<<פינוי לפתוח קריאת מוזמנים 

שירות לפסולת חשמלית גדולה

הסביבהאיכות

ותיקי בני שמעון  לעמותת 

בעבודה  בעלי ניסיון , מדריכים ומנחיםדרושים 

,  אמנות, ציור: ותיקים בתחומיםעם 

עבודה  ; סריגה מיוחדת, קרמיקה, תכשיטנות

מורים  , מיוחדותעם הידיים בטכניקות 

.סלוניים או אחריםלריקודים , למוסיקה

רעיון או תחום אחר מתאימים יתקבלו  כל 

!בברכה

050-7639424בר , לפרטים

LIVEדרום אדום 
מרינה  | הדג נחש | חוה אלברשטיין | תיסלם | אלפי גורי 

נרקיס| מקסימילאן
תושבי המועצה זכאים להנחה להופעות של תיסלם ונרקיס  

132342: בהקלדת קוד קופון
כרטיסים כאןריכשו<< מהרו לקנות כרטיסים לפני שייגמרו 

"  Flow in loveרוחות של שינוי "ריטריט 
אדוםבדרום 

שבוע שמשלב חופשת בוטיק מפנקת יחד עם  סוף 
| 10-12/2/22| מרחב חקירה למידה והתמלאות 

אתר עינות בר<< מלא באתר בר למידע בעינות 

אדוםדרום 
מתחדש טבע אדוםדרום חודש של אירועים מדהימים בחסות

שעושה את הקסם כל שנה ומרגיע אותנו שלמרות כל הטירוף  

בסוף הכל מתחדש, מסביב

לחצו כאן להורדת תוכניית הפסטיבל
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