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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

ויזמי תיירות מרחבי המועצה  , בתים מארחים, עסקים
!מוזמנים להצטרף למיזם

נקודת תצפית פתוחה לטבע ולנוף רב השראה באזור ? איפה
.המועצהוישובייער להב 

| 20.5.2022| 13.5.2022: ימי שישי בתאריכים? מתי
27.5.2022

טופס הגשה לנוף יפה וקפה<<< להגשת מועמדות מלאו 

נוף יפה וקפה

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

!לוהטש"סופ

2022ש דן שניר "אליפות המועצה ע
!!השבוע הקרוב הולך להיות רותחסוף 

30.4יום שבת הקרוב 

חצרים נגד נבטים–18:30
משמר הנגב נגד בית קמה-19:45

.נגד מושבי יחדיו( האלופה היוצאת)דביר –21:00

!!!לעודדבואו -דביר המשחקים מתקיימים בקיבוץ כל 

לעקוב מקרוב ובחי  ? רוצים לשמוע עוד על האליפות
דף הפייסבוק של האליפות<<<? אחרי האירועים

אם אי פעם חשבת לשלב ביום יום שלך דרך להשפיע על חיי  
לשתף את הידע או הסיפור שלך/לגרום לשינוי/אחרים

!קורס הנחיית קבוצות עשוי לעניין אותך מאוד

מוזמנים  למפגש חשיפה להיכרות עם המנחה והקורס בו ותוכלו  
לשאול שאלות ולהציף התלבטויות

✦ ZOOM| 20:00| 1.5.2022| יום ראשון ✦

כאן<<בהרשמה מראש , המפגש ללא עלות
לחץ כאן לפרטים המלאים על קורס הנחיית

ותיקי המועצה

הותקנה אנטנה בגבעות בר
.סלולרית בגבעות ברהותקנה אנטנה במהלך חול המועד , לאחר שנים של ציפייה

ותכניס את גבעות בר לעידן חדש של תקשורת  האנטנה תתחיל לפעול בשבועות הקרובים 
.משופרת לטובת איכות חייהם של תושבי היישוב

עבודות בצמתי תאשור ותדהר
בהמשך יתחילו  . העבודות להתקנת רמזורים בצומת תאשור יתחילו לאחר יום העצמאות

.גם העבודות להתקנת רמזורים בצומת תדהר
!מתקדמים לעבר סביבת נהיגה בטוחה יותר עבורכם

שינויי תנועה זמניים במחלף להבים
.יבוצעו מספר שינויים בהסדרי התנועה בצומת להבים2022יוני -בחודשים מאי

למעט מקטע הרמפה ייפתח המחלף על כל זרועותיו, במסגרת העבודות המתוכננות
לכיוון צפון דרך כביש  310-ו31הצפון מזרחית המיועדת לווסת את התנועה מכבישים 

שבועות עד חודש לצורכי השלמת העבודות בהתאם לשלביות  3מקטע זה ייחסם ל .40
.הביצוע של הפרויקט

פסח מדהים בשביל בני שמעון
וילדים טבע מרהיב,מזג אוויר מושלםעם ! איזה פסח מדהים היה לנו בשביל בני שמעון

!!!  טיילו בשביל החקלאות בחופשה' ו-'ילדים בגילאי א350-מליהנות יותר מקסימים שבאו 
עברו , בנוסף לטיולים( 'ועודמגדלית, חורבת זעק, מטעי שומריה* )דבירה-מקטעי שומריה*

תודה לחינוך . רוקחות טבעית ועוד שלל של הפתעות, פעילות טבע, ליקוטסדנאות הילדים 
.יחדיו ובית קמה שלקחו חלק, נבטים, כרמיםביישובים החברתי 

:חשוביםכללי זהירות להלן מספר . בעלי חיים ארסייםעם בוא הקיץ יוצאים מהמחבוא 
מניעה

בעיקר באזורי שבילים, נכשו עשבייה גבוהה√ 
בחלונות למניעת חדירת חרקים למיניהםהניחו רשתות √ 
גבוהות בשטחלנעול נעליים הקפידו √ 

טיפול
!מיד עזרה והישמעו להנחיות המקצועיותעקיצה הזעיקו /במקרה של הכשה√ 
(שכיבה או ישיבה)אותו בתנוחה הנוחה לו הנפגע והניחו הרגיעו את √ 
מנעו תזוזה של הגפה הפגועה√ 
שטפו את מקום הפגיעה במים וסבון√ 
בצקות/מחשש להתנפחותהפגיעה הסירו תכשיטים מאזור √ 

אסור
אסור לחתוך את אזור הפגיעה√ 
אסור לתת אוכל ושתייה לנפגע√ 
אסור לקרר את האזור הפגוע√ 
סוגאסור להניח חסם מכל √ 

!זהירות–זוחלים ארסיים 

עציצים לניצולי השואה
חילקו נציגי עמותת ותיקי בני שמעון והשיטור 28.4.2022, יום חמישי, בבוקר יום השואה

חלוקת העציצים  . ניצולי השואה המתגוררים ביישובי המועצה85-הקהילתי עציצים ל
למחלקי  , לניצולי השואה בבוקר יום השואה הפכה בשנים האחרונות למסורת מרגשת

שרדתי ואני עדיין שורד בזכות : "בית קמה. רוגובסקידובלה. העציצים ולניצולי השואה
הסתיים בטקס מרגש במועדון ותיקי  הבוקר ". עשייה ותעסוקה הממלאים אותי יום יום

.נבטים בשיתוף עם נציגי משטרת ישראל ונציגי העדה הבדואית

https://www.facebook.com/bns.org.il/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZx1yP_rKK7AL6Da32Q2cuV537lIUVfFEGIPL-LWhxvnsHgw/viewform
mailto:danas@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%a2%d7%a9-%d7%93%d7%9f-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%a8/
https://bns.org.il/%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%a2%d7%a9-%d7%93%d7%9f-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%a8/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057437199448
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