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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 

!גם השנה מנפיקים אישור תושב בקליק בלי לצאת מהבית

בחינת זכאות<< לבחינת זכאותכם למסלול המהיר לחצו כאן 

האישור יישלח מידית לנייד ולמייל שהזנתם, במידה ונמצאתם זכאים

תתבקשו למלא בקשה  , במידה ולא נמצאתם זכאים במסלול המהיר

בקשה מקוונת<<< מקוונת כאן 

toshav@bns.org.il: בכל שאלה נוספת ניתן לפנות במייל

0שלוחה 08-9915811ובטלפון 

.לדיגיטלבני שמעון עוברת 

.זמין, מהיר, פשוט

בקליק2022אישור תושב 

עדכוני קורונה
.מאומתי בית200-חולי קורונה וכ72, 6.1.2022, יום חמישי, במועצה יש הבוקר

משרד הבריאות החליט על שינוי מתווה הבדיקות במקרה של חשיפה למאומת  
ומעלה ואנשים בסיכון יופנו 60על פי המתווה החדש רק בני . לנגיף הקורונה

לא  . מחוסנים ומחלימים יתבקשו לבצע בדיקות אנטיגן ביתיות .PCRלבדיקת 
כל המידע באתר  . מחוסנים ולא מחלימים ידרשו לבדיקת אנטיגן מפוקחת

.הבריאותהאתר המעודכן של משרד << המעודכן של משרד הבריאות 

הדרמטית במספר המאומתים עם התפשטות וריאנט האומיקרון בישראל  העלייה 
 PCR-הוהשינוי במדיניות הבדיקות שנועד לשמר את מלאי וזמינות בדיקות 

,  בימים אלו, ולכן. תקשה על ניטור יעיל של מוקדי תחלואה, לאוכלוסיות הרגישות
להימנע  : חשוב מאד לנהוג באחריות ולהקפיד את כל ההנחיות, מבעבריותר 

.מסיכותועטייתמהתקהלויות במקומות סגורים והקפדה על ריחוק חברתי 
המידע על כל ! אנחנו קוראים לכם ללכת ולהתחסן–אם עדיין לא התחסנתם 

חיסוני קורונה<<< החיסונים באתר משרד הבריאות

וזהירות זמן ארוך כל כך  עירנותולמורכבות שבשמירה על , אנו מודעים לקושי
ומזמינים את כל מי שחש צורך בתמיכה נפשית להיות בקשר עם השירות  

.היישוביס"העומרכז החוסן או , הפסיכולוגי החינוכי

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

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

כולל שבתות וחגים24/7מוקד פניות טלפוני•
חיסוני כלבת ורישום כלבים•
סיורים יזומים ללכידת כלבים•
חולים/ח נושכים"ח וטיפול בבע"הסגר בע•
ח פגועים"טיפול בבע•
מרפאה וטרינרית וכלביה•
ח"פיקוח על מטרדי בע•
בדיקות מזון•
ח"פיקוח על פינות חי וחנויות בע•
חתולי רחובסירור/מבצעי עיקור•

*8261חייגוהשירותלקבלת

!לחבר הכי טוב שלכם מגיע הטוב ביותר

שיחה עם ראש המועצה  
בגובה העיניים

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

המפגש הקרוב 
20:00| 11.1.2022| יום שלישי 

במועדון גבעות בר

! בקרוב

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
!בדרום אדום

חשבנו שתירצו לדעת

!ביטחון( הגברת)פותחים שנה עם 
אנו שמחים לבשר על בחירתה של המועצה להשתתף בפיילוט ארצי להקמת יחידת שיטור  

.מועצתית
, ובעלי התפקידים הרלבנטיים וניר סגל, ראש המועצה, השבוע נערכה פגישה בין ניר זמיר

לקראת  , הממונה על הפשיעה החקלאית במשרד לביטחון פנים ונציגי משטרת ישראל
הקמת יחידת השיטור המועצתית ייעודית לבני שמעון שתביא להגברת הביטחון המרחבי  

.לתושבי האזור כולו

מה קרה השבוע

במחלקות המועצה2021מסכמים את שנת 
סיכום שנה באיכות הסביבה

אז מה עשינו מיוחד . …השנה מחלקות במועצה עשו הרבה גם בתחום הסביבה
קילוואט גגות  900עודחשמל ירוק המשיכה ומקימה? 2021ב 

פרוייקט התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ , במבנים ציבוריים ביישוביםסולאריים
לסיכום המלא לחצו כאן<<< במושבי יחדיו ובית קמה הסתיים 

סיכום שנה בבטיחות

למרות זאת בוצעו השנה עבודות רבות  , הייתה שנה מלאה אתגרים2021שנת 

בתחום תשתיות התחבורה והבטיחות לטובת תושבי המועצה בפרט והאזור 

לסיכום המלא לחצו כאן<<< . בכלל

סיכום שנה בגיל הרך

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

בין ישובים ובין הורים  , את רצף הלימודים ומנעה פעילויות משותפות בין גנים

לסיכום המלא לחצו כאן<<< וילדים 

מסכמים שנה בחוגים ובספורט

לאורך השנה הפעילה מחלקת הספורט את חוגי ופעילויות הספורט ביישובים  

דאגה , למרות הקורונה והקושי בקיום פעילויות לאורך השנה. השונים בהצלחה

המחלקה לשמר את פעילות הספורט ביישובים והרימה אירועים ומופעים  

לסיכום המלא לחצו כאן<<< ! מרהיבים

מסכמים שנה במחלקה לצרכים מיוחדים

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 לתחושת 

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

סיכום קצר ומרגש של כל 
מה שקרה פה השנה

סרטון סיכום שנה

ג  "תשפ' השנה נרשמים לגני הילדים ולכיתה א

!במהירות ובקלות, בזמן

!מלאו את השדות הנדרשים ואתם רשומיםאתר הרישוםכנסו ל

!בלבד3-23.1.22אתר הרישום יהיה פתוח בין התאריכים 

שיבוץ ומענים מיוחדים ניתן לקבל  , כל המידע בנושא רישום

חוברת הרישום  <<<בחוברת הרישום בקישור 

לתמיכה וכל שאלה נוספת ניתן לפנות למדור הרישום  

08-9911707או בטלפון rishum@bns.org.il: במייל

דוברות בני שמעון מחפשת את הבני שמעונים  

הקטנים והחדשים שעתידים להיוולד מיד עם כניסת 

2022השנה החדשה 

?מכירים משפחות שמצפות לבייבי

, דוברת המועצה, אנא פנו לדנה שמח

danas@bns.org.il:במייל
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