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רשימת המפגשים<< ! שלכם

המפגש הקרוב 
20:00שעה | 5.2.2021| יום ראשון 

בתאשור

לידיעתכם

איכות הסביבה

!אירועי תרבות לכולם
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noaz@bns.org.il: צרפו אותי לרשימת הדיוור המועצתית לכתובת: מייל עם שורת הנושאשלחו 

!היישוב וכתובת המייל שלכם, אל תשכחו לציין את שמכם

noaz@bns.org.ilבשורת הנושא לכתובת " הסירו אותי מניוזלטר בני שמעון"כיתבולהסרה מרשימת התפוצה 

2021תרגיל פיקוד העורף 
התקיים במועצה תרגיל פיקוד העורף המדמה מצב חירום של  25.11.2021, ביום חמישי

.לחימה בכמה חזיתות ואירוע רב נפגעים
.של מספר ישוביםי"צחבתרגול לקחו חלק עובדי המועצה בשיתוף 

הישובים על שיתוף הפעולה  י"הצחהזדמנות מצוינת לומר תודה גדולה וישר כוח לצוותי 
.ובחירוםבשיגרה

"תבליני הנגב"שריפה במפעל 
" תבליני הנגב"התרחשה שריפה במפעל , בשעות הערב, 24.11.2021, ביום רביעי

.במתחם אבשלום בסמוך לבית המועצה
.עם קבלת הדיווח על השריפה הגיעו כוחות כיבוי האש והמשטרה למקום

בסיום האירוע לא היו נפגעים וההערכה היא שמדובר בתקלה טכנית של אחד מהתנורים  
.במפעל שגרמה לנזק ברכוש

נחתם הסכם מעבר בסיסי המודיעין לנגב
חתימת.ל"צהשלהמודיעיןבסיסימעברחתימתטקסהתקיים,29.11.2021,שניביום

ניר.למעברל"צההתחייבותואתלמעשיםמהצהרותהמעברנקודתאתמהווהההסכם
יותרמוקדם.באזוראחריםרשויותראשיעםביחד,בטקסהשתתף,המועצהראש,זמיר

,שוניםבנושאיםלדיוןקווינטינקי,ישראלמקרקעירשותל"מנכעםנירנפגשיוםבאותו
.בקיבוציםהדירותשיוךותהליךמקדמתשהמועצההפרוייקטיםביניהם

יום,בנובמברט"בכסימבוליכךכלבאופןהתקיימההחתימה":המועצהראש,זמירניר
הישגבהויש,שנים74לפניישראלבארץיהודיתמדינההקמתעלההחלטהקבלת

."כולוהאזורלשיגשוגשיביאלנגבהיסטורי

מבצע משטרתי להחזרת הבטחון האישי
להחזרתגדולבמבצעהבטחוןכוחותאנשי1,200-כהשתתפו,24.11.2021,רביעיביום

ועצרוהנגבברחביפשיעהיעדינגדבשטחפעלוהכוחות.הנגבביישוביהאישיהבטחון
.שוניםמסוגיםוסמיםח"אמלפריטי,נשקכליבאחזקתחשודים

ל"מפכואתלבברעומר,פניםלביטחוןהשראת,המועצהראש,זמירנירפגשיוםבאותו
בפשיעהבמאבקשעסקהמשטרהשלדרוםמחוזבכנס,שבתאיקוביצ"רנ,המשטרה

בקריאתםהתושביםאתלייצגוכדיהמתוכננתהפעילותהמשךעלמהםלשמועכדיבנגב
.והפשעהאלימותתופעותלמיגורעדהאכיפהפעולותאתלהמשיך

!מוזמנים לתרום ולהתנדב

לחצו כאן להגשת פרוייקטים
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