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קיץ חם לוותיקים/ בבני שמעון המתכוניה/ גאווה מדברים / ? פרזנטורמי רוצה להיות /דיוויד ברוזה, יהודה פוליקר: מופעי קיץ
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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 

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

על תזונה בריאה ותקשורת טובה
ועמותת ותיקי  , השבוע התקיימה הרצאה ראשונה בהובלת תחום קידום הבריאות במועצה

בני שמעון בנושא תזונה בריאה ותקשורת טובה באכילה עבור המטפלים הזרים של ותיקי  
והיא כללה טיפים והמלצות , דיאטנית קלינית, רוזנרההרצאה העבירה מלי את . חצרים

סנונית ראשונה ויתקיימו זוהי . לשיפור הבריאות והמגוון התזונתי של המטפלים והוותיקים
לשמור ולתת כלים למטפלים בוותיקי  , הרצאות נוספות ברחבי המועצה במטרה לתחזק

.המועצה

שקיעה ווידיאו ארט בטיול ותיקים
,  מוותיקי המועצה לטיול ערב במערות בית גוברין80-יצאו כ, 7.7.2022, ביום חמישי

.במסגרת טיולי הוותיקים של רשות הטבע והגנים בשיתוף המשרד לשוויון חברתי
הוותיקים זכו לחוות יחדיו שקיעה יפיפה ולאחר רדת החשיפה צפו הוותיקים במופע וידאו  

.ארט של להקת המחול ורטיגו שהוקרנה על קירות המערה

במיוחד לוותיקים שלנו

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

איכות הסביבה

?של בני שמעוןפרזנטורמי רוצה להיות 

?פנים של בני שמעון-להיות הרוצים 

noaz@bns.org.il: לנועהמייל שילחו 

להיות  , בכל גיל, תושבי בני שמעון:מחפשים אתכםאנחנו 

שוניםשל בני שמעון בפרסומים הפרזנטורים

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

,  מיפינו את התופעות, הקיץ עבדנו עם צוותי המניעה ביישוביםלקראת . 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

בנגבחיבורים ושותפויות ממשיכים להוביל 
התארחו במועצה חברי הוועדה הגיאוגרפית של ועדת הגבולות של  , 20.7.2022, ביום רביעי

חלוקת הכנסות ומעמדן , משרד הפנים הבוחנים סוגיות הקשורות לגבולות בין רשויות
חוות  , דודאיםהמיחזורמרכז , ו אלון'חברי הוועדה ביקרו במרכז ג. המוניציפאלי של הרשויות

הציג בפני חברי הוועדה את , ראש המועצה, ניר זמיר. רימון ואזור התעסוקה עידן הנגב
העשייה הרבה המתרחשת במועצה ואת שיתופי הפעולה הרבים וההסכמות שהמועצה 

.מקיימת עם הרשויות הסמוכות מתוך אחריות אזורית ורצון לרווחה כלכלית לכל תושבי הנגב

!קיץ חם בבני שמעון

עשרות אתרי תיירות מהאזור פותחים את דלתם 

ומציעים לכם להגיע וליהנות מאטרקציות 

!!!שקלים בלבד10-ופעילויות ב

דרום בעשר<<<כל המידע באתר הבשור 
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