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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

נגה בלוק זכתה בארד
נגה בלוק מלהב זכתה במדליית הארד במכשיר הכדור בתחרות שהתקיימה בסוף  

כחלק מסבב גביע האתגר בהתעמלות  , בספרד, 20-21.5.2022, השבוע האחרון
הסבב הוא חלק מהתחרויות הרשמיות של פדרציית ההתעמלות העולמית  . אומנותית

במכשיר  . בתחרויות גדולות ומשמעותיותונסיוןומאפשר למתעמלות לצבור ניקוד 
.האלות נגה העפילה לגמר

https://youtu.be/S20kDL9SHgc: מוזמנים לצפות בסרטון התרגיל שזכה בארד

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

יש עדויות לכך שהפוליו כבר נמצא באזורים  . ילדים
.שונים ברחבי הארץ

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

.מוגן ומגן על הסביבה-רק ילד שמחוסן באופן מלא 

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

!שהפוליו יגיע אליכם
*5400חייגו עכשיו למוקד קול הבריאות 

!מבצע שתי טיפות יצא לדרך

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים החדשים 

!2022-שנולדו ב

ם.לכןה.נולדבמייל אם צרו איתנו קשר 

danas@bns.org.ilהשנה ת.תינוק

....רצינו שתדעו ש

מרכז הצעירים והיזמות

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

נשמח שתמלאו , המועצהותושבי 18-40ן בגילאי .אם אתם

כך שנוכל להתאים –( 'דק3לוקח )את השאלון הבא 

.את העשייה והתכנים שלנו בצורה הטובה ביותרן.אליכם

בין העונים על השאלון יוגרלו כרטיסים לאחת מהופעות  

גדול ושווה מובטח לצעירי היישוב פרס . במועצההקיץ 

!!שיצליח לגייס הכי הרבה עונים

לחצו כאןלמילוי השאלון

צעירים בני שמעוןמרכז , תודה גדולה

במיוחד בשבילכם

להגשת מועמדות לתפקיד  
ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה  "יו

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

ויחדיבמושבינחנך מועדון הוותיקים
בשיתוף פעולה  , ביחדיוהנגשה וקוסמטיקה למועדון הוותיקים , תהליך ארוך של שיפוץאחרי 

במעמד ראש  , אתמול סוף סוף חנכנו את המבנה בשמחה רבה, עם ועדי המושבים
החוגים והפעילויות  רענוןאלא גם אופי הכנסנו למקום עם , רק יופיולא . ניר זמיר, המועצה

וליהנות מהמגוון העשיר  , להיפגש, יחדיו מוזמנים כולם לבואותיקי.הוותיקיםעבור 
.ואולי גם לקחת רעיונות עיצוביים הביתה… שהמועדון מציע

סיכום המחזור הרביעי בליגת בני שמעון בכדורגל
המחזור הרביעי בליגת בני שמעון בכדורגל על שם דן שניר התקיים בסוף השבוע השלישי  

:דבירמשמר הנגב נגד הפועל הפועל : סיכום המחזורלהלן . 20-21.5.2022, של מאי
דקות מפתיחת  10נפתח בסערה עם שלושה שערים לטובת משמר הנגב המשחק 

שנראה  למרות : יחדיושובל נגד הכוח הפועל . המשחק שגם קבע את תוצאת המשחק
במחצית  . למשחק20-שובל כובשים שער בדקה הליחדיוהיה שיש יתרון התחלתי 

למרות זאת יחדיו מצליחים להשוות את התוצאה בדקה  , השנייה שובל שולטים במשחק
.שהוא גם תוצאת המשחק2-1דקות אחר כך עולים ליתרון 4-ו44-ה

מתנדבים ותיקים מטיילים
קבוצות של מתנדבים וותיקי המועצה אחת  3בבסיס שפיפון שבשומריה מתנדבות 

התקיימו  , השנתיתמהתכניתהוקרה על פועלם לאורך השנה וכחלק כאות . לשבוע
שניים מהטיולים . אחד לכל קבוצת מתנדבים וותיקים –שלושה טיולי הוקרה לאחרונה 

סיירו הוותיקים בשילוב הדרכה באתר בית אשל בבאר שבע ובאתר דודאים וסיימו הטיול 
בטיול השלישי סיורו הוותיקים בגבעת התחמושת בלווי הדרכה וסיימו  . במסעדה
.במסעדה

ר"סעהכשרת מתנדבי יחידת 
.הינה יחידת מתנדבים מועצתית לסיוע במצבי חירום[ סיוע עצמי ראשוני]ר"סעיחידת 

יחידת ההתנדבות בני שמעון וסיוע  , פרי שיתוף פעולה של אגף הביטחון במועצה, היחידה
מעת לעת נערכים מפגשי הכשרה למתנדבים  . חודשה לפני כארבע שנים, פיקוד העורף

התקיימה  10-12.5.22בתאריכים .חדשים ומפגשי אימון וריענון למתנדבים קיימים
ההכשרה התקיימה בישוב שומריה . תנדבים חדשים שיצטרפו לקיימים18-הכשרה ל

.  בשעות אחר הצהריים

?מתוסכלת מהפקק בדרך לגן של הילד

?מרוצים מקו האוטובוס החדש שמביא אתכם לעבודה

?מרגיז אותך כשנוסע מקלף קלמנטינה בקרון רכבת

?הייתן רוצות שביל אופניים רחב יותר

!זו הדרך להשפיע. ספרו לנו? איך נראית הדרך שלכם

https://bit.ly/39PgtVo<<< כנסו והשפיעו 

משרד התחבורה 
משיק את סקר 
התחבורה הגדול
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