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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

פורום אכיפה רשותי ראשון יוצא לדרך
הפורום  . הראשון של בני שמעוןהרשותיהתקיים פורום האכיפה , 4.7.2022, ביום שני

נועד לחבר בין גורמים מקצועיים מהמועצה והמרחב וקבלת החלטות בהתאם להמלצות  
הפורום יתכנס  . לפעילות יחידת השיטור המועצתי שהחלה את פעילותה בחודש שעבר

אחת לחציון וידון בסוגיות השעה הבוערות על מנת להחליט באילו נושאים הנוגעים  
,  הצתות ביערות, נושאים סביבתיים כהשלכת פסולת בשטחים הפתוחים. לאכיפה לפעול

פשיעה , ונדליזם ופשיעה בכבישים, שמירת חוק במתחמי המסחר ותחנות הדלק
.חקלאית ועוד הם בין הנושאים שנידונו בפורום

דרושים

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

!קיץ חם בבני שמעון

!יהודה פוליקר בבני שמעון

21:00| 27.7.2022| יום רביעי 

שובל, מבואות הנגב' אמפי

לחצו כאן לרכישת כרטיסים

!מספר הכרטיסים מוגבל, מהרו להזמין

דביר: מהיום יקרא שמך
לפני כשבועיים  ! שנים הסתיים בהצלחה71מאבק עיקש של ! סוף כל סוף זה קרה

, פה אחד את שמו של קיבוץ דביר, אישרה לפני כשבועיים ועדת השמות הממשלתית
,  אבל". דביר"נקרא על ידי מייסדיו 1951שהוקם בשנת , דביר. לבקשת תושבי הקיבוץ

הוטל בספק החליטה ועדת  , כדביר המקראית, מרסיםתל בית , מכיוון שזיהוי התל הסמוך
במשך שנים התנגדו . בדרך לדביר, כלומר, "דבירה"השמות הממשלתית לקרוא לקיבוץ 

.  מהתמרורים המכוונים לקיבוץ' תושבי הקיבוץ לשם ואף מחקו את האות ה

עושים כיף במחנות הקיץ
השומר הצעיר , פתחנו את הקיץ במלוא העוצמה עם מחנות הקיץ של תנועות הנוער

מחנה קיץ של השומר הצעיר התקיים השנה ביער כפר  . והצופים שהתקיימו השבוע
חניכים הצטרפו  200-כ. המדריכים הגיעו ליער ביום חמישי שעבר להקמת המחנות. סאלד

חניכי  . זמן קבוצה בשטח וטבילה בבניאס,odtפעילויות , בשבת ובראשון ליומיים של בנייה
חניכים השתתפו  500-קרוב ל. אירועים ופעילויות, יצאו למחנה קיץ מלא בחוויותהצופים

.6.7-ועד ל28.6-במחנה הצופים שהתקיים ביער המגינים בשני מחזורים מה

במיוחד לוותיקים שלנו

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

?  יצאתם לפנסיה ואתם רוצים לשפץ את הבית

?  צריך לעשות שינויים והתאמות בבית

!הסדנה הזו בשבילכם

מפגשים שתספק ידע וכלים פרקטיים  9סדנה בת 

.  לתכנון ויישום התאמת הבית לצרכי הגיל השלישי

, קבלני/ביצועי, אדריכלי/הסדנאות יכללו תכנוני

פיננסי לצד ידע מקיף לניהול מרכיבי הוצאות /וכלכלי

.יעוד מקורות ומתן ידע פיננסי תומך, הפרויקט

שובל, קמפוס מבואות הנגב, שביל הזהב|17:30-19:00| 27.7.2022| יום רביעי 

.שקלים לכל המפגשים400: מחיר מסובסד
050-7639424או אצל בר הרשמה לסדנת הכן ביתך לימי הזהב<<<הרשמה כאן 

סדנה פרקטית להתאמת הבית לגיל השלישי–הכן ביתך לימי הזהב 

!גם במרכז הצעירים חם הקיץ
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