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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

הירוקמועצה: משנים מציאות
ו אלון התקיים מפגש שיתוף ציבור לקידום בני שמעון 'במרכז ג, 4.4.2022, ביום שני

שהנושא קרוב לליבם ורוצים להשפיע  , מכל היישובים, תושבים. כמועצה ירוקה מדגימה
על עתיד המועצה והאזור הגיעו לערב שיתוף ציבור מיוחד ובו עסקו בשאלות קיום ואיכות  

ניר . סביבה אותם היו רוצים לקדם במטרה להפוך את בני שמעון למועצה ירוקה מדגימה
חבר מליאה מדביר וראש ועדת איכות הסביבה נטלו חלק  , ואסף רוט, ראש המועצה, זמיר

.במפגש והובילו אותו

מכשירים את דור העתיד של מנהיגות היישובים
.בשבוע שעבר הסתיימה הכשרת משתתפי התוכנית למנהיגות הצעירה של בני שמעון

בו הציגו  , מפגשים של תכנית המנהיגות הצעירה הסתיימו להם בערב חגיגי ומרגש10
.את הפרויקטים הקהילתיים עליהם עבדו בתקופה הזוהתכניתמשתתפי 

קיבלו המשתתפים מיישובי המועצה חשיפה והיכרות עם עבודת  התכניתבמהלך 
נפגשו עם אנשים מעוררי השראה וקיבלו טעימה מהכלים החשובים  , המועצה והישובים

.בניהול קהילתי

אלופי המחוז
בשבוע שעבר ! בנים מבואות הנגב אלופי מחוז דרום' ח-'נבחרת הכדורעף כיתות ז

.  'ח-'טורניר חצי הגמר של הליגה המחוזית לבתי ספר לכיתות ז, התקיים בכפר מנחם
מבואות  "נבחרת . הקבוצות שסיימו ראשונות את הליגה הסדירה4הטורניר הפגיש בין 

ניצחונות ללא שום  12סיימה את העונה הסדירה במקום הראשון עם מאזן של " הנגב
בעקבות הזכייה באליפות  . הפסד והגיעה כפייבוריטית לזכות גם השנה באליפות המחוזית

המחוז תייצג נבחרת מבואות הנגב את המחוז הדרומי באליפות הארצית שתתקיים  
!במשחק על אליפות המדינהלנו בהצלחה שיהיה . בחודש מאי בחיפה

מועצה ירוקה מתחילה בחינוך
בשובל  " מבואות הנגב"קח בבית הספר -התקיים שוק תן, 5.4.2022, ביום שלישי

"  השומר הצעיר"המורים ותוכנית הצדק הסביבתי של תנועת הנוער , בשיתוף התלמידים
,  שבא להזכיר לנו, היה שוק של שימוש חוזר וקיימותזה . הנתמכת על ידי המועצה

.  שהזבל של האחד הוא האוצר של האחר, ולילדים
,  נסו לחשוב ירוק ומקיים יותר, רגע לפני שמתנפלים על קניות החג, השנה: מאיתנומילה 

.כדי שגם לדור הבא שיבוא אחרינו יהיה מקום על הכדור שלנו

מיגוניותפיתות דרוזיות ושיפוץ , גינות: עוד מעשים טובים
בשבוע המעשים הטובים ואנחנו רוצים לשתף  כל כך הרבה מעשים טובים התקיימו 

צעדים"לעמותתתרומה,"הנגבמבואות"תלמידישלדרוזיותממכירה של פיתות : אותכם
ותיקימקרבהקבועיםהבסיסמתנדביידיעלשפיפוןחיילי בסיספינוקדרך,"קטנים

ידיעללהבביערותבליןמאכלצמחיעציץבניית, המועצה וסידור וקישוט מחסן הבסיס
מיגוניותהשנה ועד לצביעת בניקוי וטיפוח היער לאורךהמתנדבותמשפחות,היערנאמני

.וכתיבת ברכות לוותיקים וחיילים בבית קמה
!בשנה הבאהכאןיהיהטובכמהלראותמחכים–כאןהיהטובהרבהכךכל

....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

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-שיימשך עד ל, המפקד השביעי של מדינת ישראל

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

על השאלון המפקדי ניתן להשיב מאתר אינטרנט דרך מחשב בלבד בקלות ובאופן עצמאי 
.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

מרכז הצעירים והיזמות

שמעון בעלי ובעלות עסקים בבני 

!עידוד רכש מקומיקמפיין חג הפסח לקראת 

!ן.אלינו וקדמו את העסק שלכםהצטרפו 

GiveTav<<<הפרטים לחצו לכל  Negev

פסח שמח וכשר  

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

?אחררוצים לעשות משהו קצת ,יום השואה מתקרב
וליצור מפגש  , בסלוןזכרוןהזדמנות לארח ערב ן.לכםיש 

.לחברים ולבני המשפחה שלכם, משמעותי לאורחים

הרשמה כמארחים<<<והירשמו כמארחים רכנסו לקישו

מארחי הסלונים  לכל נקיים הכשרה , ויהיה ביקושבמידה 
.  שירשמו

!כאן לכל שאלהאנחנו 
052-4584665שמעון צוות מרכז צעירים בני 
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