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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

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

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

לחצו כאן לרכישת כרטיסים מוזלים

!אירועים שלא תירצו לפספס

ח גדולים מהדרכים"מבצע לפינוי בע
המועצה האזורית בני שמעון ממשיכה בכל הכוח במבצע פינוי בעלי חיים גדולים מצדי 

שמחים לדווח כי במבצע משותף עם  אנחנו . הדרכים בכל מקום שיש בו סכנה לנהגים
המערך האווירי וצוותים רבים של  , א"מתנ, מ"צוות יס, ח"הפיצויחידת , הסיירת הירוקה

מרחבים ויואב הצלחנו למנוע מעדרים רבים של בעלי חיים לרדת לכבישים  , ב בני שמעון"מג
להתמיד במבצע על מנת להבטיח נמשיך . לקחת אחריות-ולבעליהם , ולסכן את הנהגים

.את בטיחותם משתמשי הדרכים

נחנכה האנטנה הסלולרית בגבעות בר
נחנכה רשמית האנטנה הסלולרית בגבעות בר בנוכחות שר , 17.5.2022, ביום שני

אילן  , ל הוט מובייל"תמיר אמיר ומנכ, ל פרטנר"המשנה למנכ, הנדליועז, התקשורת
גבעות בר ייהנו מעתה מקליטה  תושבי . השותפים למועצה בפרוייקט החשוב הזה, ברוק

לכל העוסקים  תודה . משופרת ומדמי שכירות חודשיים של חברות הסלולר לטובת היישוב
. ותודה לשר התקשורת על העזרה הרבה. במלאכה

כאן לצפייה בסרטון ההקמה של האנטנהליחצו

סגן אלוף הארץ בבדמינטון, שגיא סהר
לאחרונה בתואר סגן  זכה , "יובלי הנגב"ס "בביה' תלמיד כתה ו, מגבעות בר, שגיא סהר

זכה בתואר בתחרות שהתקיימה  ' תלמיד כתה ו, שגיא. בבדמינטון13אלוף הארץ עד גיל 
החל לשחק בדמינטון לפני שגיא . 13-14.5.2022, יעקוב בסוף השבוע האחרוןבזכרון

לפני שנתיים זכה בתואר אלוף הארץ עד גיל  . בכשרונוכשלוש שנים ומהר מאד התבלט 
ואף זכה במקום רביעי 15לפני שנה הגיע למקום שני באליפות הארץ לזוגות עד גיל , 11

.צ"לאחרונה בראשלבתחרות הבינלאומית לבדמינטון שהתקיימה 

בופוביה"היום הבינלאומי למאבק בלהט
.בופוביה"היום הבינלאומי למאבק בלהט-ה"ההבנצוין יום , 17.5.2022, ביום שלישי

רכז  , זו הייתה הזדמנות מצוינת בשביל מרכז הצעירים שלנו ובמיוחד עבור יואב מאיר
הערב פתח יואב  את . להפיק פאנל גאווה נודד בין היישובים, ב של המועצה"הלהט

אירה  , חדוה, אסף: המדהימים והאמיציםהפאנליסטיםשאחריה עלו , בהרצאה קצרה
הן לא  ? והשאלות מהקהל. ששיתפו בפתיחות ובכנות את הסיפור האישי שלהם, ולינוי

.מקבל, מכיל, ליצור שיח אחר-זו בדיוק המהות של הפאנל הזה .הפסיקו לזרום
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