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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

!ככה מתחילים את הקיץ

!רק בנבטים-דרישה להקים שדה תעופה בינלאומי חדש
, ביום שני, מירב מיכאלי, מכתב דחוף מטעם ראשי הרשויות בנגב נשלח לשרת התחבורה

ג "בנוגע להצעה לקדם את הקמת שדה התעופה הבינלאומי המשלים לנתב, 20.6.2022
העומד בראש מרכז  ', ג'חגהמכתב חתומים שי על . במקום בנבטים, צפונית לבית קמה

ראש המועצה  , ליבשטייןאופיר , ראש עיריית רהטסהיבאןאבו פאיז, המועצות האזוריות
ראש המועצה , ראש המועצה האזורית לכיש ואדיר נאמן, דני מורביה, האזורית שער הנגב 

.ראש המועצה האזורית בני שמעון, האזורית שפיר וניר זמיר

במיוחד לוותיקים שלנו

https://forms.gle/pESzKyqm7H2h9aaD9: להרשמה https://forms.gle/f8ZXhMNjFFCSmSiH7: להרשמה

אוכפים בשטח: יחידת השיטור המועצתית
החלה  חגיגי בטקס בסוף מאי אשר נחנכה , הראשונה בישראל, יחידת השיטור המועצתית

החדשה עוסקת בפעילות כנגד  על הקמת יחידות השיטור היחידהההחלטה . בעבודתה
עברייני רכוש וסדר ציבורי במרחבים החקלאיים הנרחבים במועצה ופועלת לשמירה על 

כמו נהיגה פרועה וחנייה במקומות אסורים בשטחי המסחר והשטחים  , הסדר הציבורי
חות וקנסות למפירי  "לשוטרי ופקחי היחידה יש את הסמכות לתת דו. הציבוריים של המועצה

.הסדר הציבורי במטרה להפוך את המרחב הציבורי של כולנו למקום מסודר ובטוח יותר

הצטיינות ומה שביניהם, מצוינות, על חינוך
את תחום  , בשיתוף עם מנהלי בתי הספר, החינוךבשנים האחרונות מקדם אגף 

פועלות תוכניות  " הנגבמבואות"ובבבתי הספר היסודיים . וההצטיינותהמצויינות
המחונן "ו" אמירים"פועלות תוכניות " הנגבניצני "ס "בביה. והצטיינות שונותמצויינות
לפתח את תחומי העניין  ומצוייניםמצטיינים לתלמידים המאפשרות " בכיתתו

מונתה לפני מספר שנים דקלה יהב כרכזת  " במבואות הנגב"ב. וההצטיינות שלהם
.והמחוננים ומסייעת להם בעת הצורךהמצטיינים מלווה את ס והיא "ביהשל המצויינות

מנהיגות ירוקה והצלת מזון
בחוויה קולינרית לימודית " מבואות הנגב"ב' זכו תלמידי שכבה ח, 14.6.2022, ביום שלישי

את  ". מבואות הנגב"מיוחדת במינה וטעימה במיוחד במסגרת פעילות המנהיגות הירוקה ב
העוסקת בהצלת מזון שנזרק לשווא  , מנהל עמותת רובין פוד, רילובהסדנה העביר שי 

שהתקיימה במבואות הנגב למדו התלמידים על בסדנא . ובחינוך בנושא אובדן מזון
הגורמים להיווצרות מערכת לא יעילה של  , ההשפעה הסביבתית והכלכלית של אובדן מזון

.מהדרוםשוק המזון בארץ וגם התנסו בתחרות הכנת סלטים מעודפי ייצור של חקלאים 

מתחברים בפסטיבל חיבורים
הערב התחיל בקבלת  . ו אלון פסטיבל חיבורים'התקיים במרכז ג, 8.6.2022, ביום רביעי

מעגלי 3-פנים שכללה טעימות מאכלים מעדות שונות ולאחריה התחלקו המשתתפים ל
מעגלי השיח התקיימה  בתום ". החיים ביחד–חיבורים במועצה "שיח שעסקו בנושא 

מכל תושבים . הרצאה של סיון רהב מאיר ולאחריה מופע אקוסטי מהמם של שולי רנד
המגזרים סיכמו את הערב ברצון להפוך את ערב החיבורים למסורת תקופתית שתאפשר  

!להמשיך ולחבר חיבוריםמקווים . למגזרים השונים במועצה לשבת ביחד ולדבר

אליפות בני שמעון  
בהתעמלות  

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

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
mailto:mokedbns@bns.org.il
mailto:noaz@bns.org.il
mailto:noaz@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%9c%d7%95%d7%96-%d7%98%d7%99%d7%90%d7%95%d7%98-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-2022/
https://bns.org.il/%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%95%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%99%d7%9d/
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