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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 

שיחה עם ראש המועצה  
בגובה העיניים

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

המפגש הקרוב 
20:00| 5.1.2021| רביעי 

במועדון לחבר במשמר הנגב

...של סוף השנההמסיבה הגדולה רגע לפני 

תושבי בני שמעון מנפיקים את אישור 2022גם בשנת 
!התושבות בקליק

!2.1.2022, החל מיום ראשון

תושבים שאינם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק להנפקה  
יוכלו גם הם להגיש בקשה מקוונת  , אוטומטית

.2.1.2022-ה, החל מיום ראשון

,  קיצרנו את זמן הטיפול בבקשה מקוונת, כחלק מייעול השירות
!לשלושה ימים בלבד–העומדת בכל התנאים הנדרשים 

בקליק2022אישור תושב 

ראש המועצה ניר זמיר מסכם שנה
רביםושינוייםלגמישותנדרשנוהשנהגם.לסיומההגיעה2021שנת,זהזהו

לצידההחייםכישנראההקורונהומגפתאותנושפקדהלחימהסבבבעקבות

דגששימתתוךאדירהעשייהבתנופתאנו,לתחושתי.אותנוומלוויםממשיכים

.התושביםטובתעלתמידית

,משמעת,גבוההעמידותיכולתושובשובשהוכיחושמעוןבניבתושביגאהאני

שהקמנוהחוסןמרכז.אותנושפקדוהחירוםבשעותהדדיתוערבותאחריות

וגםבחירוםגםשלנוהתושביםאתולהעציםלחזקכדינבנה,במועצההשנה

יכולתאתולשמרלכךלזקוקיםנפשיתותמיכהמענהמתןידיעל,בשגרה

.כולנושלהעמידה

.לצידהולחיותלעבודלומדיםואנחנושנתייםכבראותנומלווההקורונהמגיפת

עשייהבתנופתאנו,לתחושתי,השנהבפנינושניצבוהרביםהאתגריםלמרות

הכוחבכללקדםהמשכנו.התושביםטובתעלתמידיתדגששימתתוך,אדירה

,תעסוקה,כלכלה,סביבה,חינוךכמובתחומיםבעתידהממוקדתחשיבה

.מהםחלקרקלמנותאם,ביטחוןוכמובן

2021-בהפוסטים שהכי אהבנו 
!  איזו שנה זו הייתה–2021שנת 

.  שמחות והתרגשות, חגיגות, מלאה בפעילויות? אפשר לסכם שנה שכזואיך 

.אספנו עבורכם את הסיפורים שהכי אהבתם בשנה הזו

קוצרת החיטה החמודה שליוותה אותנו לאורך  , הכרנו את שיבולתבינואר

השתתפה איתנו בכל האירועים ושמחה והתרגשה איתנו בכל  , 70-חגיגות ה

2021של ינואר הויראלילפוסט <<<מחדשפעם 

הסביבה שערכו חברי קהילת בית קמה  נקיוןמחאנו כפיים למבצע בפברואר

איזו דרך  –נקיוןטיול ומבצע . במועצהה"השפבשיתוף עם עובדי מחלקת 

2021של פברואר הויראלילפוסט <<< יפה  נפלאה לעבור שבת חורפית 

!השירות לתושב בתחום הווטרינריהאנו שמחים לבשר על שיפור 
המועצה לתאגיד הווטרינרי של אשכול  תצטרף 2022מינואר החל 

סל שירות רחב ומקיף הנותן מענה מלא לתחום  הרשויות המספק
:הווטרינריה ברשות

וחגיםכולל שבתות 24/7מוקד פניות טלפוני•
כלביםכלבת ורישום חיסוני •
יזומים ללכידת כלביםסיורים •
חולים/ח נושכים"ח וטיפול בבע"הסגר בע•
ח פגועים"טיפול בבע•
מרפאה וטרינרית וכלביה•
ח"בעפיקוח על מטרדי •
מזוןבדיקות •
ח"בעפיקוח על פינות חי וחנויות •
רחובחתולי סירור/מבצעי עיקור•

*8261חייגוהשירותלקבלת

!לחבר הכי טוב שלכם מגיע הטוב ביותר

ס היסודיים"תחרות אתלטיקה מועצתית לביה
ניצני  ", מתלמידי בתי הספר היסודיים במועצה100-נפגשו כ, 26.12.2021,ביום ראשון

מחצרים במגרש האתלטיקה  " נווה במדבר"מגבעות בר ו" יובלי הנגב", מבית קמה" הנגב
התלמידים התחרו  .בשובל לתחרות אתלטיקה מועצתית" מבואות הנגב"של בית הספר 

התקיימה  התחרות . שליחיםומירוץזריקת כדור כוח , קפיצה למרחק, במקצועות הריצה
,  ומורי החינוך הגופני, מכבדת ומפרגנת והספורטאים הצעירים, באווירה ספורטיבית

.התרגשו ונהנו מהתחרות וההשתתפות, שהכינו אותם ליום זה

!כוכבים5קיבלנו 
!תעודותגם עם ביופייה ועכשיו המועצה שלנו מהממת 

כוכבים  5-זכינו ב, רשויות125בה השתתפו , "קריה יפה ומקיימת בישראל" בתחרות 
!!בתחום איכות החיים והסביבה ברשות המקומית

והמכינותהשירותובנותבניאתמבקרים
.ומכיניסטיםש"שכולם כבר יודעים שבני שמעון מייצרת אחוזים סופר גבוהים של 

אבל אנחנו לא שוכחים אותם ומגיעים עד  , ה האלה אומנם מפוזרים ברחבי הארץ'החבר
!לפנקלפנקלפנק -אליהם עם מטרה אחת 

!בני שמעון-ש חמה מהקהילה שהפכה כבר למותג "השבוע התחלנו בסבב מתוק עם ד

מה קרה השבוע

במחלקות המועצה2021מסכמים את שנת 
סיכום שנה בגיל הרך

מגיפת הקורונה  . א הייתה מלאה שינויים ואתגרים"שנת הלימודים תשפ

בין ישובים , שיבשה את רצף הלימודים ומנעה פעילויות משותפות בין גנים

לסיכום המלא לחצו כאן<<< וילדים ובין הורים 

מסכמים שנה בחוגים ובספורט

לאורך השנה הפעילה מחלקת הספורט את חוגי ופעילויות הספורט ביישובים  

,  למרות הקורונה והקושי בקיום פעילויות לאורך השנה. השונים בהצלחה

דאגה המחלקה לשמר את פעילות הספורט ביישובים והרימה אירועים  

לסיכום המלא לחצו כאן<<< ! ומופעים מרהיבים

םמסכמים שנה במחלקה לצרכים מיוחדי 

מוטלת החובה לספק  , כמועצה וכחברה, בבני שמעון אנחנו מאמינים כי עלינו

לתושבינו את מירב התנאים לאורח חיים שוויוני ומכבד ולכן אנחנו פועלים 

למען פיתוח קהילה המכבדת כל אדם ומאמינה בזכות הבסיסית של כל אדם  

לסיכום המלא לחצו כאן<<< . לתחושת שייכות תוך הכרה וקבלת ייחודיותו

! בקרוב

סרטון סיכום שנה<<< קבלו סיכום קצר ומרגש של כל מה שקרה פה השנה 

בהתרגשות רבה פתחנו את ההרשמה  
ו מרקט 'להקמת דוכנים ביריד ג

!בדרום אדום

התנאים  , כל הפרטים המלאים
פרטים והרשמה<<והעלויות בקישור 

ו מרקט'נפתחה ההרשמה לג
!םאדובדרום

עדכוני קורונה
במועצה יש . וריאנט האומיקרון התפשט במהירות בישראל בשבוע האחרון

6מהם , חולי קורונה פעילים27, 30.12.2021, יום חמישי, הבוקר
.שאובחנו ביממה האחרונהמאומתים 

:במקרה של חשיפה למאומת לנגיף הקורונה, הנחיות הבידוד החדשות
:יבצעו בדיקת אנטיגן מוסדיתמחלימים/מחוסנים

בבידוד עד לקבלת  וישהו  PCRיבצעו בדיקת –חיובית במקרה והתוצאה 
ימים עד  10יכנסו לבידוד למשך –תוצאה חיובית במקרה של . תוצאה

.רופאלהחלמה באישור 
:PCRיבצעו בדיקת -לא מחלימים/מחוסניםלא 

יום מהמגע האחרון עם החולה  14ישהו בבידוד למשך –תוצאה שלילית 
.7-שלילית ביום ה PCRואפשרות לקיצור בידוד עם תוצאת בדיקה 

.רופאימים עד להחלמה באישור 10יכנסו לבידוד למשך –תוצאה חיובית 

גאים להיות מהמובילים בארץ בשיעורי ההתחסנות של הילדים אנחנו 
ואנחנו קוראים להורים שעדיין לא חיסנו את ילדיהם להצטרף למאמץ 

.הלאומי לנסות למנוע את גל הקורונה החמישי
מידע על חיסוני קורונה לילדים<<<נוספים לפרטים 
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