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צומת תאשוררימזורהחלו עבודות 
!החלו25צומת תאשור בכביש לרימזוראנחנו שמחים לבשר כי העבודות 

הקרובים יתכן ויסגרו בערבים .בטח ראיתם את הכלים עובדים בשטח, אם עברתם באזור
.הצומת למען בטיחות הנהגיםברימזורעל מנת להמשיך לסירוגין הכבישים 

הפגנת תושבים להגברת הבטחון בכבישים
רהט הפגנת תושבים כנגד המצב התחבורתי -התקיימה בצומת להבים, 5.8.2022, ביום שישי

ענת  , תושבות ותושבי המועצה בשבועות האחרונים3בכבישי הנגב שהביאו למותם של 
התושבים המפגינים דרשו להחזיר את . קטלב וטל היימן מבית קמה ויובל אילת מדביר

באה קריאת התושבים ": ראש המועצה, זמירניר . המשילות בכבישי הנגב ובכל תחומי החיים
,  יהודים ובדואים, המועצות מכל האזורתושבי עמדו שם . הם מפחדים לנסוע בכביש, מהבטן

בכוחות  , יחדרק . הנגבשזועקים לטיפול שורש בבעיה שמסכנת את חייהם של כל תושבי 
".נוכל להביא לפתרון שורש של הבעיה, משותפים ובסיוע של המדינה

מחברים חקלאות מקומית וחינוך
יצא  , המחבר את החינוך החברתי לחקלאות המקומית, "פני שדות"פרויקט חדש בשם 

ו 'יישובים השתתפו בפעילות בכרם שומריה ובמרכז יער בג5-ילדים וילדות מ. השבוע לדרך
,  שיח עם החקלאי, עלים, הפעילות הילדים והילדות מתנסים בקטיף ענביםבמהלך . אלון

תוך כדי הפעילות לומדים הילדים והילדות על  . גלגול עלי גפן והכנת ממולאים, הכנת יין
ולומדים על איכות  , שומעים הסבר על האזור ועל שנת השמיטה, סוגי ענבים וסוגי יין

.הסביבה ועל דרכים לשמירה על כדור הארץ

דרושות סייעות/ מסחר מקוון קורס / אוכל בריא ונטורופתיה , בריאות/ בת דור בחצרים ! / ו מרקט חוזר'ג/ יין ודיוויד ברוזה , אהבה

גם בקיץ-שומרים על הילדים שלנו
,  נפגשים עם חברים, הזמן בשנה בו הילדים יוצאים להסתובב, אנחנו בעיצומו של החופש

,  מיפינו את התופעות, לקראת הקיץ עבדנו עם צוותי המניעה ביישובים. מטיילים ומבלים
שעובר בלילות ופוגש את נוער המועצה ואנו  " שמעון בלילות"הגדלנו את הנוכחות של 

השיטור הקהילתי ממשיך  . סיירות הורים ביישובים-ממשיכים לעבוד עם התנדבויות הורים
נצא למבצע אכיפה נרחב  , בנוסף. מבצע פעילויות הסברה בשלל הגילאים, ומבקר ביישובים

בשטחי  , נסיעה ללא רישיון', וכוקורקינטים , טרקטורונים: נגד עבירות נהיגה בכלים חשמליים
.מגורים ובמהירויות מהווה סכנה לנוהג ולסביבתו

.בואו נשמור יחד על הילדים שלנו קיץ נעים ובטוח לכולם
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הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים החדשים 
!2022-שנולדו ב

ם.לכןה.נולדנשמח אם תיצרו קשר במייל אם 
בשנה החדשהת.תינוק

danas@bns.org.il
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?של בני שמעוןפרזנטורמי רוצה להיות 

?פנים של בני שמעון-רוצים להיות ה

https://bit.ly/3PG0J7m: מלאו את הטופס

,  בכל גיל, תושבי בני שמעון:אנחנו מחפשים אתכם

של בני שמעון בפרסומים שוניםהפרזנטוריםלהיות 
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לחצו כאן להרשמה! הבטיחו את מקומכם

לילות כוכבים ביער–ו מרקט 'הרשמה לג

ו אלון ביער 'יריד איכרים ומעצבים במרכז ג, 18.8, יום חמישי
.ל"עמותת התיירות וקק, משווק על ידי המועצההיריד . להב

דוכני מכירת אומנות  , היריד מיועד לקהל הרחב ויכיל דוכני מזון
.יי לאורך כל האירוע ומופע מוזיקלי'די ג, ומוצרי לייף סטייל
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מטרתה של שיטה זו היא לענות . ר היא שיטת תכנון סביבתית חיובית ופרקטית לחיים המחברת בין אדם לאדמה'פרמקלצ

.על צרכי האדם לצד שימור הסביבה

בקהילה ובעולם כולו ומציעה פתרונות פשוטים לחיים  , גישה זו יוצרת מעגלים של שפע והשפעה בסביבה הקרובה

בתכנון  , ניתן לראות זאת בפועל דרך יכולת גידול מזון באמצעים פשוטים בשטח הבית ובשטח היישוב. אקולוגים חיוביים

בהפחתת הזיהום תוך העלאת  , בעידוד לפיתוח כלכלה מקומית, הגינה תוך ניצול מקסימאלי של המשאבים הקיימים

.המודעות לצרכנות נכונה וחלוקת השפע הקיים לאחר

.בתחום הקיימותולשיתופי פעולה נוספים , לחיבורים חדשים לעשייה קהילתיתהקורס פותח הזדמנויות 

לתי–ר 'פרמקלצ קהי גי  לו אקו ן  ו נ גי

mailto:mokedbns@bns.org.il
https://bns.org.il/
https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%9c%d7%a6%d7%a8-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99/


פסטיבל כוכבים ביער

8532400הנגב . נ.ד| צומת בית קמה | מועצה אזורית בני שמעון 

|  08-9915831: פקס| 08-9915811: טל

.mokedbns@bns.orgאו מייל 08-6257900: מוקד המועצה il

דרושות סייעות/ ר 'קורס פרמקלצ/ ? פרזנטורמי רוצה להיות / ביני לנדאו בשומריה ! / ו מרקט חוזר'ג/ יין ודיוויד ברוזה , אהבה

| 106ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד מועצה| ב "תשפבאב ' ז | 4.8.2022

ורכישת כרטיסיםלחצו כאן לפרטים נוספים

:ל מציג"קק
באוגוסט  29-פסטיבל כוכבים ביער 

שנה לקרן הקיימת לישראל120לציון 
הופעות ענק, הפנינג ענק לסיום הקיץ בהשתתפות אמנים רבים

1-800-350-550: בטלפון" קו ליער"פרטים נוספים ב
https://salkkl.kkl.org.il/Tours/ToursSearch.aspx: או באתר

1-800-350-550: בטלפון" קו ליער"פרטים נוספים ב
או באתר הקרן הקיימת לישראל

פסטיבל כוכבים ביער–

mailto:mokedbns@bns.org.il
https://bns.org.il/
https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%A7%D7%A7%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%A7%D7%A7%D7%9C-15643565/
https://salkkl.kkl.org.il/Tours/ToursSearch.aspx
https://salkkl.kkl.org.il/Tours/ToursSearch.aspx

