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noaz@bns.org.il: צרפו אותי לרשימת הדיוור המועצתית לכתובת: שילחו מייל עם שורת הנושא

!היישוב וכתובת המייל שלכם, אל תשכחו לציין את שמכם

בשורת הנושא לכתובת " הסירו אותי מניוזלטר בני שמעון"כיתבולהסרה מרשימת התפוצה 

noaz@bns.org.il

לידיעתכם

אירועי תרבות וספורט

2021כנס ועדים 
ראשי הוועדים וחברי המועצה , מנהיגי הישובים120-בסוף השבוע שעבר התכנסו כ

של למידה בגובה העיניים והעמקה , למפגש בלתי אמצעי של הכרות אמיתית ואישית
הוצגו התוכנית , בכנס. שהתקיים בירושלים2021בכנס הנהגות , בנושאי ליבה
. שנת הקורונה, עיקרי עבודת המועצה ונדונה גם הפעילות בשנה החולפת, האסטרטגית

במהלך הכנס התקיימו מעגלי שיח ללמידה משותפת בהם שמעו המשתתפים על 
.האתגרים והפתרונות ביישובים השונים

כנס הוועדים השנתי נועד לחיזוק ההיכרות האישית בין בעלי , בנוסף ללימוד המשותף
אנו מאמינים כי לקשר אישי אין  . התפקידים והנהגות הישובים ובין הנהלת המועצה

.תחליף וכי יש בו תרומה ממשית בעבודה המשותפת לטובת התושבים

!נשיםלא ניתן יד לאלימות נגד 
התכנסנו יחד מאות תושבים כדי להעביר מסר ברור בבני שמעון , 15.11.2021, ביום שני

המדהימה להרצאה סוחפת  איסקובאת שירה פגשנו ! לא ניתן יד לאלימות נגד נשים–
לאחריו צפינו  , חייהסיפורשלקחה אותנו למסע מעורר השראה ומלא באמוציות על סיפור 

מציף ומלא  , היה חזק עוצמתיזה . במחזה המציג תהליך אלים של מערכת יחסים רעילה
אפס סובלנות  –לכל מי שהגיע כדי לחזק את האמירה החד משמעית תודה . באומץ

!לאלימות כלפי נשים בבני שמעון

2021מליאת נובמבר 
.2021התקיימה ישיבת מליאה נובמבר 14.11.2021, ביום ראשון

, שמעוןהפעילות הכלכלית של החברה הכלכלית ייזום ופיתוח בני הצגת : על סדר היום
, מערביהמועצה לשירות פינוי פסולת במסגרת שירותי איגוד הרשויות אשכול נגב מעבר 
!תהליך התקשוב ואבטחת המידע במועצה ועודהצגת 

אזורית בני שמעוןמועצה , עובדים בשבילכם

המיליוןנקיון
קיימות במועצה בשיתוף פעולה עם  מחלקת ! חזר ובגדוליום ניקיון המיליון בבני שמעון

יצאה  , ילדים ובני נוער170-יותר מ,בית קמה ולהב, שובל, קיני השומר הצעיר בדביר
ואספו  , הפשילו שרוולים,בשקיות אשפהמצויידים, ליער להב, 9.11.21,ביום שלישי

הפעילות התקיימה במסגרת מיזם ניקיון  . עשרות שקיות אשפה גדולות עם פסלות יבשה
.המיליון שנערך בחודש הניקיון העולמי

!ו מרקט יצא לדרך'ג
! התחלה מדהימההיתהוזו ! ו מרקט יצא לדרך'שישי האחרון גביום 

בירה צוננת ומוזיקה  , יין, אוכל טעים, חקלאות מקומית, עשרות דוכני אומנים ומעצבים
תודה לכל המציגים ולכל המבקרים שבאו לבלות איתנו  . והקיסריםמעולה של יהודה קיסר 

!את השישי
פרטים על ההמשך בקרוב… זו רק ההתחלה

שיחה עם ראש המועצה  
בגובה העיניים

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

המפגש הקרוב 
20:00שעה | יום ראשון 

בדביר

מטפלים ואנשי מקצוע, בני משפחה, לוותיקים

!יחידת ההתנדבות מזמינה אותכם להתנדב

הטוביםהמעשיםשבועקול קורא להגשת פרויקטים ל
.29.3.2022, יום המעשים הטובים יתקיים השנה ביום שלישי

31.3.22–27.3.22השבוענפרוס האירועים לאורך , שנהכבכל , בבני שמעון
התנדבות בני שמעון ועמותת רוח טובה מזמינים אתכם להגיש הצעות לפרויקטים יחידת 

פרויקט חד פעמי או מפגש  . ]אותם ברצונכם להוציא אל הפועל בשבוע המעשים הטובים
.  [מתמשךשיא לפרויקט 

ערבות הדדית  , בעלי אופי קהילתי המקדמים ערכים של התנדבותפרויקטים •
.ת להתנדב/ומאפשרים לכל אחד

פרויקטים תהליכיים המתקיימים לאורך כל השנה הכוללים פעילות שיא ייחודית  •
.בשבוע המעשים הטובים

.אפשרות גם לפרויקט שיהיה פתוח לקהל הרחב ויפורסם באתר רוח טובה•

לשבוע המעשים הטוביםלפרוייקטיםלחצו כאן להגשת הצעות 

.23.12.2021ניתן להגיש עד 
.050-6223580: או טלפוניתmichalo@bns.org.il:במייל, רכזת ההתנדבות, מיינרטלשאלות נא לפנות למיכל עובדיה 
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