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המועצה מרכינה ראש עם פטירתו של אהרון ידלין
,  המועצה האזורית בני שמעון מרכינה ראשה עם הידיעה על מותו של אהרון ידלין ביום שישי

מחלוצי  , מראשי תנועת העבודה, ידלין היה פעיל ציבור כל חייואהרון . 96והוא בן , 12.8.2022
הוא נולד בתל אביב והיה . 1974-1977כ ושר החינוך בין השנים "ההתיישבות בנגב ח

.  זכה בפרס ישראל על תרומתו המיוחדת לחברה בישראל2010בשנת . ממקימי קיבוץ חצרים
. ומעשהחזוןאדם של , איש אשכולות, אהרון היה מלח הארץ: "זמיר ראש המועצה ספד לוניר 

זאת לצד צניעות וענווה , המנהיגות והערכיות שלו הורגשו לאורך חייו בכל תחום שנגע בו
".ותלווה אותנו לעדתשארמורשתו . מעוררי השתאות

יזמים קטנים וחברות גדולות
התקיים המפגש השני ליזמים ובעלי עסקים המעוניינים לעבוד עם  , 16.8.2022, ביום שלישי

את  . בית היזם בקמפוס מבואות הנגב בשובל/חברות וארגונים גדולים באזור במרכז הצעירים
יזמו ארגון  , יואב ושער הנגב, שהיה משותף לתושבים במועצות האזוריות בני שמעון, המפגש

האזוריות ומנהלות קהילות בעלי העסקים המועצותההמשותף לשלושת , מעברים נגב צפוני
הסוער והמרתק עלו לדיון הצרכים והפתרונות בעבודה מול חברות במפגש.במועצותוהיזמים 

.גדולות והצורך בשיתוף פעולה ועזרה הדדית בין העסקים הקטנים באזור

"המטרה שלנו היא ליצור סביבת חיים מוגנת: "שיטור מועצתי בני שמעון
גאים להיות המועצה הראשונה מבין המועצות האזוריות שהצליחה להקים יחידת שיטור  

פורסמה באתר דבר כתבה על פיילוט השיטור המועצתי  , 16.8.2022, שלישיביום ! מועצתית
ביחידת השיטור המועצתית . במועצה האזורית בני שמעון בחודש מאי האחרון, שהחל אצלנו

,  ומצוידת בכלי רכב24/7היחידה עובדת . פקחים בעלי סמכויות מלאות4-שוטרים ו7משרתים 
.  מערכות קשר וסמכויות אכיפה, נשק

.  מועצה שיש בה שיטור מועצתי ומוקד סוגרת חלק גדול מהבעיות של העבירות החקלאיות"
זה ישנה בצורה דראסטית את . נוכל להשיג תיעוד ולתפוס את המבצעים, במידה ויהיו עבירות

אומר יועץ השר לביטחון פנים לטיפול בפשיעה  . הזמינות והסמכות, הנוכחות. מצב החקלאים
.ל במילואים ניר סגל"סא, החקלאית

כאןמוזמנים לקרוא את הכתבה המלאה באתר דבר 

ו נ ת י א מ ת  ו ר י ש י ו  נ ל ש ר  ט ל ז ו י נ ה ת  א ל  ב ק ל ם  י צ ו ?ר

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 
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ו אלון'שיא אירועי הקיץ במרכז ג–אהבה ודיוויד ברוזה , יין
, ב"ו באב תשפ"ט, ו אלון ביער ביום חמישי'ו באב נחגג במועצה באווירה המדהימה של ג"ט

מבקרים הגיעו לטעום יין מעשרות יקבים מרחבי הארץ ואוכל טעים  500-יותר מ. 11.8.2022
שיא האירוע היה הופעתו של דיוויד ברוזה . מדוכני האוכל המשובחים ולהסתובב בין הדוכנים

אירוע זה היה סיומו של קיץ גדול באירועים שהתקיימו  . נוסטלגי, רומנטי, שנתן לנו ערב קסום
ו התקיימו 'במרכז יער שבג. העובר בחודשים האחרונים התפתחות והתחדשות, ו אלון'במרכז ג

, סדנאות מגוונות, לקיימות ולחקלאות, במהלך הקיץ קייטנות שמחברות את הילדים לטבע
.פעילויות חברתיות וקהילות ופעילויות תרבות רבות

עונת החוגים נפתחת
עונת החוגים נפתחת עם עשרות חוגים מתחומים מגוונים העונים על הצרכים של פלחים 

החוגים של בני שמעון שמחה להזמין אותכם להירשם מחלקת . שונים מקרב תושבי המועצה
, מוזיקה ואינספור אפשרויות אחרות, אמנות, פעילות גופנית, לאחד מעשות חוגים להעשרה

! ממש אצלכם ביישוב
ביותר המפתח  הקלפים המורכב משחק -'ברידג: השנה הוספנו חוגים חדשים ומעשיריםגם 

פגישה  . ומשחררמעצים , מרגשחוג -בטןריקודי . עם בן הזוגותיקשורתשיתוף פעולה , זכרון
.  מעשיר בקבוצת נשים תומכת ומאפשרתחוג ! בלתי מילולית עם הגוף הנשי שרוצה לרקוד

חוג ? לעבוד טוב עם כל הגוף ולהרגיש נפלא? רוצה להיות יותר בריאה וחזקה-וחיטוב עיצוב 
!  עיצוב חיטוב מתאים במיוחד בשבילך

!לחצו כאן להרשמה לחוגים

יי  'די ג, דוכני מעצבים, בואו ליהנות משקיעה ובריזה ביער

תפריט אוכל ואלכוהול יווני ובשיא , שינגן מוסיקה ים תיכונית

!משובחתבטברנה  umamiהופעה של להקת 

18.8.2022| חמישי יום 

18:00מהשעה החל 

להביער –ו אלון 'גמרכז 

ל"קקאתר <<< לפרטים נוספים 

!היום בערב-ו מרקט ערב טברנה יוונית 'ג
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השנה האחרונה התקיימה חפירה ארכיאולוגית מדרום לרהט ובה התגלו במהלך 
פותחת את החפירה . ממצאים מדהימים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה

.החפירהשעריה לקהל הרחב ומזמינה אתכם לבוא להתרשם ממצאי 

9:00-14:00| 25.8.2022|חמישי יום 

.אנגלית ורוסית, ערבית, סיורים מודרכים בעברית? בתכניתמה 
תוכלו להתנסות בחפירה ארכיאולוגית  בנוסף 

!חובה-נעליים סגורות ומכנסיים ארוכים , כובע? להביאמה 

.סמוך לגבעות בר ומשם ממשיכים לפי השילוט, 310לאתר מכביש הכניסה 
https://waze.com/ul/hsv8dqvmtg: בוויז

https://goo.gl/maps/zhvZoR8tPQaJRqvGA: בגוגל

רהטהפתוח בחפירת ליום בואו 
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לחצו כאן לרכישת כרטיסים לאירועי המועצה

08-9911704/8: לפרטים נוספים

michalz@bns.org.il|050-6851403, מוזמנים לפנות למיכל זמיר, באירועיםלפרטים לגבי נגישות 
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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
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(ולא לעוד המון זמן)המלגות הכי שוות שיש פתוחות להרשמה שתי 

!קדימה הזדרזו והגישו מועמדותאז 

-השפעה ויצירתיות , צעירים תושבי המועצה בעלי רוח עשייה, ן.אתכםמחפשים : בקצרה

.להשתלב בעשייה של מרכז הצעירים ומרכז היער של המועצה

!!אלו שתי מלגות שונות️❣שימו לב**

052-8893973–( בר)נוספים לפרטים -הצעיריםלמלגת מרכז לחצו כאן להרשמה 

050-7990249–( אימי)נוספים לפרטים -אלוןו 'למלגת מרכז יער גלחצו כאן להרשמה 
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https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-2/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-2/
https://ng.ctconnect.co.il/forms/form?f=b450a9b7570951cbe37fab82c33be7a3
https://ng.ctconnect.co.il/forms/form?f=6b35ee36985a73af3c36f8c73ba2c573


הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים החדשים 
!2022-שנולדו ב

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

danas@bns.org.il

ש ו  ע ד ת ש ו  נ י צ .ר . . .
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?של בני שמעוןפרזנטורמי רוצה להיות 

?פנים של בני שמעון-רוצים להיות ה

:  מלאו את הטופס

https://bit.ly/3PG0J7m

תושבי בני :אנחנו מחפשים אתכם

של הפרזנטוריםלהיות , בכל גיל, שמעון

בני שמעון בפרסומים שונים

| 105ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד מועצה| ב "תשפט בתמוז "כ | 28.7.2022
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ה ב י ב ס ה ת  ו כ י א

ם  י ק י ת ם–ו לכ ש ן  מ ז ה ה  !ז

https://forms.gle/pESzKyqm7H2h9aaD9: הרשמה לפעילויות הקיץ בעמותת ותיקי בני שמעון
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שנה לקרן הקיימת לישראל120לציון -ביער פסטיבל כוכבים 

1-800-350-550: בטלפון" קו ליער"נוספים בפרטים 

https://salkkl.kkl.org.il/Tours/ToursSearch.aspx: או באתר
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