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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

!אירועים שלא תירצו לפספס

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים  

!2022-החדשים שנולדו ב

ם.לכןה.נולדצרו איתנו קשר במייל אם 

danas@bns.org.ilהשנה ת.תינוק

....רצינו שתדעו ש

להגשת מועמדות לתפקיד 
ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה  "יו

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

ילדים ומה שביניהם, הורים

מרכז הצעירים והיזמות

!!ות.חושביםן .בא לנו לדעת מה אתם–צעירים וצעירות 

נשמח שתמלאו , ותושבי המועצה18-40ן בגילאי .אם אתם
את  ן.אליכםכך שנוכל להתאים –( 'דק3לוקח )את השאלון 

.העשייה והתכנים שלנו בצורה הטובה ביותר

בין העונים על השאלון יוגרלו כרטיסים לאחת מהופעות 
פרס גדול ושווה מובטח לצעירי היישוב  . הקיץ במועצה

!!שיצליח לגייס הכי הרבה עונים

לחצו כאןלמילוי השאלון
מרכז צעירים בני שמעון, תודה גדולה

נחנכה יחידת שיטור מועצתית בני שמעון: ראשונים בישראל
פנים לבטחוןהשר , לב-עומר ברבטקס מיוחד בהשתתפות, 31.5.2022, ביום שלישי

בני שמעון  . ל המשטרה נחנכה יחידת שיטור מועצתית בבני שמעון"מפכ, וקובי שבתאי
היא המועצה הראשונה בישראל שתפעיל יחידת שיטור מועצתי ולאחריה יצטרפו  

ב "היחידה תורכב מצוותים של פקחים בשירות המועצה ושוטרי מג. רשויות נוספות
: " ניר זמיר. שיפעלו לצמצום ולמניעה של תופעות אלימות ועבירות איכות חיים באזור

זה צעד  . אנחנו גאים להיות המועצה הראשונה שמובילה את השיטור המועצתי בישראל
."שיסיע מאוד להגברת הבטחון האישי של התושבים שלנו

ימי קיימות
.  ומיחזורעם מדריכי דודאים ולמדו על פסולת ' במהלך חודש מרץ נפגשו תלמידי שכבה ט

מסעה של שקית  "ראו מקרוב את ,לאחר המפגשים הגיעו התלמידים לסיור בדודאים
במפגש נוסף ניהלו התלמידים שיח על . במקוםהמיחזורולמדו מקרוב על הליך " האשפה

תלמידי .עסקו בחשיבה ביקורתית והעלו רעיונות לפעולות מחוללות שינוי, אחריות סביבתית
.  ס"ימי הקיימות נחתמו ביצירת פסל סביבתי שהוצב במרכז ביה. 'גרטה'צפו בהצגה ' וח' ז

.ומיחזורס בשומריה ביקרו בדודאים ולמדו על פסולת "מביה' ז-'במהלך חודש מאי למידות ו

תוכנית הרדיו לכבוד היום הבינלאומי ללא עישון<<< מוזמנים להאזין 

במיוחד לוותיקים שלנו

כולם כבר יודעים שבני שמעון מצטיינת בחיבורים של  

לכן בדיוק מהמקום הזה יצרנו  , קצוות החברה בישראל

":חיבורים"את פסטיבל 

,  הרצאה שווה של סיון רהב מאיר, ערב שכולו אוכל טוב

הזדמנות פז למעגלי שיח מחברים בין המשתתפים 

!הופעה של שולי רנד במופע אקוסטי מהפנט,ולקינוח

חיבוריםפסטיבל

ו אלון'ג| 18:00| סיון ' ט|8.6.2022| יום רביעי 

דוכני אוכל–פתיחת שערים –18:00•

סיון רהב מאיר: הרצאה–19:00•

!הזדמנות להיפגש ולהכיר–מעגלי שיח –20:00•

שולי רנד במופע אקוסטי –20:45•

לחצו כאן לרכישת כרטיסים  
לפסטיבל חיבורים

משמר הנגבמירוץ
רצים במקצי  250-השתתפו כבמירוץ. 8-משמר הנגב המירוץהתקיים 14.5.2022, בשבת

ההפנינג ושוק האיכרים שניפתח במקום  במיתחםמבקרים 400-מ וכ"ק10, 5, 2.5, 1.5
,  בימבותמקצה , בנוסף למקצי הריצה הרגילים התקיימו גם מקצה הליכה. כחלק מהאירוע

זכו המבקרים לשמוע הרכב מוזיקלי צעיר , בנוסף. לוותיקיםקלנועיותמקצה אופניים ומקצה 
!נתראה בשנה הבאה. ולנערות וילדות, לנשיםזומבהוייחודי והתקיימו אימוני 

יום ללא עישון בבני שמעון
.  המצוין ברחבי העולם ובארץ, התקיים היום הבינלאומי ללא עישון, 31.5.2022, ביום שלישי

בהנחיית  , משדר מיוחד" מבואות הנגב"בבית הספר , הפיקו תלמידי מגמת הרדיו, ביום זה
השידור . בשיתוף המחלקה לקידום הבריאות במועצה, וגל בלוקוולדמןכפיר , מורי המגמה

בשילוב ראיונות שהוכנו מראש עם בעלי מקצוע , מאולפן הרדיו שבבית הספר, התקיים בלייב
הופקו גם  .העיניים״ב״גובה, מתחומים שונים וסיקור של הנוער לתופעות בתחומים שונים

..קטעי מידע ועוד, ג׳ינגלים

שבילי נבטים
התקיימה בנבטים פעילות ההשקה של שבילי נבטים  , 31.5.2022, ביום שלישי

בעלי אורכים  , שבילי נבטים הם שבילי הליכה וריצה.בהשתתפות ילדים ומשפחות צעירות
רכזת , בהובלת טל שם טוב, שבילי נבטים. כל שביל אופיין בצבע וחיה הייחודיים לו. שונים

.  שביל בני שמעוןמפרוייקטבטחון קהילתי באגף היישובים במועצה הם חלק 

https://youtu.be/btZHowTbORA: צפו בסרטון
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