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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

ותיקי המועצה

הגדולים בכבישיםח"הבעניר זמיר ברדיו דרום על בעיית 
האזינו לראש  ". לגמל משוטטבין אבן כשמדברים על החזרת המשילות לנגב אין הבדל "

מדבר על בעיית בעלי החיים הגדולים המשוטטים בסמוך לכבישים  , ניר זמיר, המועצה
ברדיו דרום ששודרה ביום  " בוקר טוב דרום"שדר הרדיו בתוכנית , בראיון לאמנון סופר

.9.5.2022, שני

לראשונה מזה  . יש בישראל התפרצות של פוליו, לראשונה מזה עשור
יש עדויות לכך שהפוליו  . יש מקרה קליני של שיתוק ילדים-שנים 35

.כבר נמצא באזורים שונים ברחבי הארץ

–היא למנוע הידבקות והתפשטות , הדרך היחידה לנצח את הפוליו
. ואת זה עושים באמצעות חיסון

.מוגן ומגן על הסביבה-רק ילד שמחוסן באופן מלא 

זה הזמן להשלים חיסון  , 2005-2013אם ילדיכם נולדו בין השנים 
!אל תחכו שהפוליו יגיע אליכם. נגד פוליו ולהגן עליהם

*5400חייגו עכשיו למוקד קול הבריאות 

!מבצע שתי טיפות יצא לדרך

הנחת אבן פינה לאזור התעסוקה החקלאית קמה
התקיים טקס  , 10.5.2022, ביום שלישי! בשורות מרגשות לתושבי בני שמעון והאזור

שרת  , ברביבאיבנוכחות אורנה " קמה"הנחת אבן הפינה לאזור התעסוקה החקלאית 
,  החיבור לצירי תחבורה, המיקום שלנו בכניסה לנגב: "ראש המועצה, ניר זמיר. הכלכלה

והקהילה שמתגוררת כאן ומבקשת הזדמנויות חדשות ויצירתיות מהווים יתרון עצום לאזור  
".גאה להצעיד את התעשייה והתעסוקה בנגב קדימה. התעסוקה הזה

לחצו כאן לרכישת כרטיסים מוזלים

!אירועים שלא תירצו לפספס

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

להגשת מועמדות לתפקיד  
ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה  "יו

שליד המועצה האזורית בני  כללית
כל הפרטים כאן<<< שמעון 

מרכז הצעירים והיזמות

שינויי תנועה זמניים במחלף להבים
.יבוצעו מספר שינויים בהסדרי התנועה בצומת להבים2022יוני -מאי, בחודשים הקרובים

למעט מקטע הרמפה הצפון  ייפתח המחלף על כל זרועותיו, במסגרת העבודות המתוכננות
מקטע .40לכיוון צפון דרך כביש 310-ו31מזרחית המיועדת לווסת את התנועה מכבישים 

שבועות עד חודש לצורכי השלמת העבודות בהתאם לשלביות הביצוע של  3זה ייחסם ל 
מרהט לצפון יופנו לדרך  310מלהבים לצפון ובכביש 31הנוסעים בכביש . הפרויקט

ומבקשים להמשיך דרומה אין כל 40לנוסעים המגיעים מדרום או מצפון על כביש . חלופית
.ודרומהצפונה 40ניתן להמשיך על כביש -שינוי 

החלו העבודות לרמזור צמתי יחדיו
לאחר חודשים של עבודה מאומצת מול גופי התכנון והביצוע החלו השבוע העבודות 

בהמשך יתחילו גם העבודות להתקנת רמזורים בצומת  . להתקנת רמזורים בצומת תאשור
!מתקדמים לעבר סביבת נהיגה בטוחה יותר עבורכם. תדהר

!אזהרה ממתחזים
שימו . MASTלשירותי המתחזות ( פישינג)דיוגבימים האחרונים נשלחות הודעות מסוג 

של  ללוגו הישן מתחזה הלוגו וכי  MASTולאMUST–מופיעים כלב כי הלוגו והנתונים 
הודיעה שהיא מודעת לנושא ופועלת MASTחברת . יותר משנהשהוחלף לפני , החברה

.ורשות הסייבר על מנת להתחקות אחר המבצעיםשלהם מול חברת אבטחת המידע 
לא תפנה באופן יזום לתושבים בבקשה  לעולם  MASTהחברה מבהירה כי פלטפורמת

.פרטי כרטיס אשראי/להזנת פרטים אישיים
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