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

!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

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים החדשים 
!2022-שנולדו ב

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

danas@bns.org.il

....רצינו שתדעו ש

במיוחד לוותיקים שלנו

https://forms.gle/pESzKyqm7H2h9aaD9: הרשמה לפעילויות הקיץ בעמותת ותיקי בני שמעון

!ממשיכים באכיפת השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים
התקיימה פעילות אכיפה כנגד התעופפות 08.00-12.00בשעות , 10.7.2022, ביום ראשון

פעילות האכיפה התמקדה הפעם  . פסולת ממשאיות המובילות אשפה לדודאים וגני הדס
מבצע זה מצטרף למבצעים דומים שמתקיימים בשבועות  . 25-ו264, 310בכבישים 

.  האחרונים ברחבי המועצה במטרה למגר את בעיית השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים
!ממשיכים לפעול כדי להפוך את הנגב למקום נקי ונעים יותר! לכל המשתתפיםכחיישר 

מסע התבגרות מועצתי
יום לפני סיום שנת הלימודים וסיום בית הספר היסודי התקיים המסע  , 29.6.22, ביום רביעי

המסע התקיים . המסכם בבתי הספר היסודיים שהעביר את השרביט לצוות חטיבת הביניים
את המסע  . טבע וסביבה, השביל הפיזי המחבר בין קהילות המועצה, על שביל בני שמעון

חווה פעילויות מגבשות והילדים קיבלו כלים לדרך החדשה אליה  , התחיל כל בית ספר לחוד
בחלק האחרון של המסע חוברו שלושת בתי הספר ואליהם הצטרף צוות . הם יוצאים

.אלוןו 'החטיבה במבואות אשר סיימו איתם את המסע עד שהגיעו למרכז ג
https://youtu.be/msiO8hsIxS0: צפו בסרטון המקסים הזה שמסכם את המסע

!קיץ חם בבני שמעון

!גם במרכז הצעירים חם הקיץ

!חופש בטוח בבני שמעון

עם צוות , עם פעילות הסברתית לנוער-אנחנו גם נהיה שם 

שפועל כל השנה ומרחיב פעילות בחופשת " שמעון בלילות"

במבצע הסברה לנוער וגם בצוותי אכיפה ושיטור  , הקיץ

ממוקדים נגד עברות נהיגה ברכבים חשמליים או כל עבירה 

.  אחרת ביישובי המועצה בכל שעה ביום

!קיץ נעים ובטוח לכולם

?מה עוד אפשר לבקש, ים, בריכה, מהכלחופש ? איזה כיף זה קיץ

להכיר את  , ה'תנו להם ליהנות עם החבר. לבלות ולגלות עולמות, זה זמן ליהנות. חופש זה הזמן של הילדים, הורים יקרים

להם להבין בעצמם מה  ועיזרותבדקו אותם , תדריכו אותם, תהיו שם. תהיו שם-אבל אתם .. עצמם מכיוונים שלא הכירו

.נכון ומה פחות

!2022מושבי יחדיו אלופי המועצה בכדורגל לשנת 
מושבי יחדיו בהובלת המאמן גל וזאנה עם זכייה היסטורית באליפות המועצה על שם דן  

למקום השני . מושבי יחדיו זכו לראשונה באליפות מאז קיום הטורניר. 2022שניר לשנת 
בטורניר השתתפו גם  . הגיעה הקבוצה מדביר ולמקום השלישי הגיעו חברי משמר הנגב

הוזמן למשחק הגמר שדר הספורט , לראשונה. חצרים ונבטים, שובל, קבוצות בית קמה
יאללה  .  הידוע אורי קופר ששידר את משחק הגמר בלייב בדף הפייסבוק של האליפות

!נתראה בשנה הבאה, תתחילו להתאמן

!40כרמים חגגה 
40-חודשים של עבודה והכנות הגיעו לשיאם בכרמים בחגיגות ה, 10.7.2022, ביום ראשון

. החגיגות התקיימו באיחור של שנתיים בעקבות מגיפת הקורונה. להקמת הקיבוץ
1980-האירועים כללו תערוכת צילומים שסקרה את תולדות כרמים מיום הקמת היישוב ב

,  כרמים. המקומיים וכיבוד קלהכשרונותמופע אומנותי שהופק על ידי מיטב , ימינוועד 
הצליח מאז לגדול ולצמוח  , חברים בלבד והיה בסכנת סגירה23שנה מנה 15-אשר לפני כ

חדש של קיימות וחיים משותפים של  חזוןחברים כשהוא חורט על דגלו 160-ומונה כיום כ
!שנה40מאחלים לכם חגיגות נהדרות לא פחות גם בעוד , כרמיםחברי . דתיים וחילוניים
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