
.הקורונה עדיין כאן ומספרי הנדבקים עולים מחדש בימים האחרונים

.לכו להתחסן, אם עדיין לא התחסנתם בבוסטר•
(  שלישי או רביעי)אם יש סביבכם מבוגרים שטרם התחסנו בבוסטר •

.זה מציל חיים. עודדו אותם לעשות זאת-
.הקפידו על מסכות בחללים סגורים•
שימרו על מרחק וזהירות יתירה במפגש עם מבוגרים ואנשים •

.בסיכון
היבדקו ושימרו על , אם לא מרגישים טוב או חשים בתסמינים•

.המשפחה והקהילה
.הקפידו על בידוד-אם יצאתם חיוביים •

!הקפידו על ההנחיות ושימרו על עצמכם ועל הקרובים לכם

!הקורונה עדיין כאן
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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 

איכות הסביבה

שבוע חוסן רשותי
במהלך  . בשיתוף פיקוד העורף והיישובים360השבוע התקיים במועצה שבוע חוסן רשותי 

,  סיור ובדיקת מקלטים, השבוע התקיימו במועצה וביישובים תרגילי הערכות לשעת חירום
והתקיימו סימולציות של  תרגול פינוי תושבים ותרגולים לאירועי שריפה ורעידת אדמה

ראש  , ניר זמיר. והיישוביםי"הצחצוותי , תרחישים לשעת חירום ביחד עם פיקוד העורף
כשמתרגלים בשגרה ערוכים  –שחשוב להיות מוכנים לכל תרחיש , אני מאמין: "המועצה
".בחירום

.  ניר זמיר מציף את הבעיה וגם מציע פתרונות-פסולת בשטחים הפתוחים
בכלכליסטקראו את הטור המלא 

מדבר על בעיית  , 25.3.2022, שהתפרסם ביום שישי, בכלכליסטבטור מיוחד , ניר זמיר
המועצה פועלת לניקיון שטחי  . "השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים וגם מציע פתרונות

לנו ראשי המועצות יש תפקיד משמעותי בדאגה . המועצה ולחיסול תופעת הפסולת
.  התשתיות ואיכות הסביבה, הרווחה, אנחנו אחראים על החינוך, לעתיד התושבים שלנו

".תנו לנו להיות שומרי הסף של השטחים הפתוחים, תנו לנו כלים ותקנים

מהנעשה בחינוך
החג  בגני הילדים חגגנו את . את חג הפורים במערכות החינוך שלנוחגגנו בשבוע שעבר 

בחינוך החברתי השתתפו  . במסיבות פורים צבעוניות ושמחות למרות מזג האוויר הסגרירי
ילדי . פורימוניםו אלון וביישובים בני הנוער הרימו 'בקרנבל חיות יער במרכז ג' ד-'ילדי א

בכל מערכות  . הגיל הרך זכו בשבוע שעבר לשמוע קונצרט המבוסס על יצירותיו של מוצרט
עוד על מה שקורה בחינוך  . ג"החינוך החלנו בהיערכות לקראת שנת הלימודים תשפ

.תוכלו למצוא באתר המועצה

תרומות ושיפוצים: שבוע המעשים הטובים
מוזמנים לקרוא בקצרה  . עשו טוב השבועהמכיניסטיםהנוער שלנו וגם , ילדי בני שמעון

בנווה מדבר עסקו ביום המעשים הטובים בהכנת ארגזי  : על חלק ממה שהיה כאן השבוע
תרומה לילדי , ומשחקים, נעלים, בגדים: תרומות מלאים אותם מיינו על פי תוכנם

בנבטים הנוער בנה ספסלי עץ שהוצבו ברחבי המושב והילדים  . הפליטים מאוקראינה
מכינת  בכרמים בסיוע" במה לקהילה"בכרמים שופץ מבנה . צבעו אותם בצבעים עליזים

מדריכי  , עמיחי ובדביר הוקמה פינת מחזור בשיתוף פעולה ודו קיום בין תושבי דביר
!כל כך הרבה טוב קרה כאן השבוע. ומדריכי השומר הצעיר" כוכבי המדבר"

עוגיות וילדי הגן, בוקר של כיף: שבוע המעשים הטובים
מוזמנים לקרוא בקצרה  . 2022ותיקי המועצה לקחו חלק גדול בשבוע המעשים הטובים 

בוקר של כיף עם פעילות מיוחדת לוותיקי גבעות בר : על חלק ממה שהיה כאן השבוע
העוגיות נתרמו לנוער המושבים הפועל . אפיית עוגיות במועדון מופת יחדיו. בעינות בר

גן , מועדון הוותיקים במשמר הנגב ביקרו בגן ורד, נציגי מועדון גיל עד. במסגרת קן הצופים
חום  , כיבוד, זכו בחיוכים וחיבוקים ונתנו לילדים כובעי צעיף, לילדים עם צרכים מיוחדים

וברכה  חבילות שי : לחיילים מנת פינוקים מיוחדתשפיפון הביאו מתנדבי בסיס . ואהבה
!כך הרבה טוב קרה כאן השבועכל . וותיקי נבטים הכינו חם צוואר לחיילים

....רצינו שתדעו ש

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים  

!2022-החדשים שנולדו ב

ה.נולדנשמח אם תיצרו קשר במייל אם 

בשנה החדשהת.תינוקם.לכן

danas@bns.org.il

2022כאן לצפייה בתקציב המועצה לשנת ליחצו

מרכז הצעירים והיזמות

בואו להשתתף באירוע שיתוף ציבור המיועד 
להפוך את המועצה שלנו לירוקה יותר 

!וסביבתית יותר

| 18:00-21:00| 4.4.2022| יום שני 
ו אלון'מרכז ג

להשפיע ולהציע את כלל , נשמח אם תוכלו להגיע
הרעיונות הטובים שבטוח יושבים אצלכן בראש ורק 

.מחכים ליישום שלנו

עוד יותר נשמח אם תוכלו לאשר הגעה ולהירשם  
בטופס זה על מנת שנדע לכמה משתתפים להיערך 

טופס הרשמה למיפגש<<<

צוות מועצה ירוקה מדגימה, תודה

!להשפיע ולהפתיע, להציע, להגיע: קול קורא לתושבים

לגדולים ולקטנים, תרבות לכולם

פעילויות אפיית מצות חווייתית וכן , לקראת פסח
.הצגות מעולות לילדים

.הורים מוזמנים בשמחה להצטרף לילדים בפעילויות
?קיבוץ/רוצים פעילויות גם אצלכם ביישוב

053-3312880: אפשר לפנות לאמונה ולתאם
!חג אביב שמח

!אביב הגיע פסח בא

ויזמי תיירות מרחבי המועצה  , בתים מארחים, עסקים
!מוזמנים להצטרף למיזם

נקודת תצפית פתוחה לטבע ולנוף רב השראה  ? איפה
.המועצהוישוביבאזור יער להב 

| 20.5.2022| 13.5.2022: ימי שישי בתאריכים? מתי
27.5.2022

טופס הגשה לנוף יפה וקפה<<< להגשת מועמדות מלאו 

נוף יפה וקפה

, 2022מתחילה בביצוע מפקד האוכלוסין ( ס"הלמ)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
.  30.11.2022-עד לשיימשך , ישראלהמפקד השביעי של מדינת 

.  מהתושבים שלנו נבחרו להשתתף במפקד ויתבקשו להשיב לשאלון המפקדי7%
.  ס"מהלמהנדגמים יקבלו מכתבים והודעות באופן ישיר בדואר ובטלפון 

השאלון המפקדי ניתן להשיב מאתר אינטרנט דרך מחשב בלבד בקלות ובאופן עצמאי על 
.ס"הלמובהמשך גם במענה טלפוני לסוקרים או בראיון פנים אל פנים לפוקדים מטעם 

שיישלח אליהם  ₪ 75שובר מתנה בסך -יקבלו הטבה ייחודית –רק המשיבים באתר 
.בתום מילוי השאלון ישירות באופן דיגיטלי

!מפקד האוכלוסין מגיע אלינו

. ההשבה על שאלון מפקד האוכלוסין היא חובה על פי חוק וזכות גדולה ומשפיעה

!לאיכות חיים' ב-'התשובות שלכם יסייעו לתכנן ולשפר את עתידכם כי נתונים הם א
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