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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

ותיקי המועצה

:להלן מספר כללי זהירות חשובים. עם בוא הקיץ יוצאים מהמחבוא בעלי חיים ארסיים
מניעה

בעיקר באזורי שבילים, נכשו עשבייה גבוהה√ 
הניחו רשתות בחלונות למניעת חדירת חרקים למיניהם√ 
הקפידו לנעול נעליים גבוהות בשטח√ 

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

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

!זהירות–זוחלים ארסיים 

ח גדולים המשוטטים בצידי הדרכים"נאבקים בתופעת בע
גדולים  ח "בעשנה בישראל בתקופת האביב אנו עדים לתופעה של שיטוט מאסיבי של מדי 

,  המשוטטים במרחבח גדולים "בענוכח הכמויות הגדולות של , לצערנו. הפתוחיםבשטחים 
.  ובגוףמצליחים להשתלט עליה ואנו עדים לפגיעה בנפש בטיפול בבעיה לא הגופים האמונים 

המועצה ממשיכה לפעול במרחב ולבצע שורה של צעדים על מנת לצמצם את התופעה ובכדי  
. לנסות ולמנוע פגיעה נוספת בנפש

בעיקר בשעות הלילה ובכבישים  , קוראים לציבור משתמשי הדרך לנקוט במשנה זהירותאנו 
ח גדולים  "בכל מקרה של היתקלות עם בע. החשוכים ולהאט את מהירות הנסיעה בדרכים

08-6257900: של המשטרה או למוקד בני שמעון100פנו למוקד במרחבי המועצה 

חוגגים עצמאות בבני שמעון
ביום העצמאות מתוך הזדהות עמוקה עם  הדינורמשנה זו יבוטל מופע זיקוקי החל 

ובעקבות  , לאחר דיונים והתלבטויות רבות בנושא: "זמירניר . תושבינו הפוסט טראומתיים
החלטנו לבטל השנה את מופע , פניות שהגיעו לשולחני מתושבים פוסט טראומתיים

מהשנה הבאה נערך לאלטרנטיבה נעימה לציבור  החל ". בערב יום העצמאותהדינורזיקוקי 
.שתהיה גם ידידותית לסביבה

תודה לאנשי ונשות החינוך
לאנשי  , ו אלון'התקיים ערב מיוחד במרכז המועצתי בג, 28.4.2022, בערב יום חמישי האחרון

-כ. ו לצוותי החינוך'התקיים במסגרת ליין אירועי דוקטור גהאירוע . ונשות החינוך במועצה
כן )יין סיפורי כישלונות מפוארים , נשות ואנשי חינוך הגיעו ליהנות מארוחה טובה120

.ומופע מדהים של דני רובס( גם כישלון יכול להיות מפואר, קראתם נכון
.גדולה לצוותי החינוך היקרים שלנובהודייהלהשקיע נמשיך . מגבש ומרים, היה ערב מעולה

שרים משוררים לילדים
–שרים משוררים לילדים , צפו ילדי המועצה בהצגה לכבוד יום עצמאות, 2.5.2022, ביום שני

ילדי הגנים צפו בהצגה באולם דורות ואף קיבלו דגלים . הצגה מוסיקלית בגאווה ישראלית
היא לא  . נועה הקטנה מקשטת את חצר הבית לכבוד יום העצמאות הקרב ובאבהצגה . וכובע

ובכלל למה כל הקישוטים באותו  ? מהו מטס? מהו משט? יומולדת למדינהחוגגים מבינה איך 
חיים נחמן , נעמי שמר, שירים של משוררים אהובים ומוכרים כמו דתיה בן דורבעזרת ? הצבע

.הענייןמסביר לה אבא את , מרים ילן שטקליס ועוד רבים וטובים אחרים, עוזי חיטמן, ביאליק

לראשונה מזה  . יש בישראל התפרצות של פוליו, לראשונה מזה עשור
לכך שהפוליו  עדויות יש . ילדיםקליני של שיתוק מקרה יש -שנים 35

.ברחבי הארץשונים כבר נמצא באזורים 

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

.מוגן ומגן על הסביבה-ילד שמחוסן באופן מלא רק 

הזמן להשלים חיסון  זה , 2005-2013אם ילדיכם נולדו בין השנים 
!אליכםתחכו שהפוליו יגיע אל . נגד פוליו ולהגן עליהם

*5400חייגו עכשיו למוקד קול הבריאות 

!מבצע שתי טיפות יצא לדרך

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

מועמדות לתפקיד  להגשת 
וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה  ר "יו

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

!תתחדשו-גבעות בר 
אנטנה סלולרית הוקמה בגבעות בר והחלה . עבודה קשה של שנים נושאת סוף כל סוף פרי

הנדל הבין את הצורך ואת חשיבות היישוב לאזור ונרתם  יועז, התקשורתשר . בפעולתה
כסף וכוח אדם כדי לקדם  , השקיעה משאבי זמןהמועצה . למאמץ מול החברות הפרטיות

הסכם השכירות הראשון נחתם עם חברת פרטנר ובשבועיים הקרובים  .הנושאאת 
גבעות בר ייהנו מעתה מקליטה משופרת  תושבי . תצטרפנה חברות הסלולר הנוספות

.  הקמת האנטנה היא חלק מתנופת פרויקטים. שכירות חודשיים לטובת היישובומדמי 
.מרפאה ואזור תעסוקה: בקרוב

סיוע לנפגעי פוסט טראומה-פרויקט דרכים 
טראומה באמצעות  -עם פוסטהמתמודדים עם צעירים נועד כדי להפגיש " דרכים"פרויקט 
לא  חיבור הפרויקט מאפשר . תוך מתן דגש על נקודות הדמיון במסע שהם עוברים, אמנות
שיח פתוח ורגיש תוך שימוש . מפגשים בגובה העיניים. לא פורמאלי, לא טיפולי, שגרתי

בעבור  , בעבור המשפחות השכולות. ימים מורכבים בעבור כולנואלו . באמצעים אמנותיים
ראינו חשיבות גדולה  . בעבורנו כאזרחי המדינה, טראומה-האנשים שמתמודדים עם פוסט

.בימים האלה, לספר לכם על המיזם המדהים הזה דווקא עכשיו

מוזליםכרטיסים לחצו כאן לרכישת 

https://www.facebook.com/bns.org.il/
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https://bns.org.il/%d7%90%d7%a4%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%94%d7%90%d7%93/
https://bns.org.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%9a/
https://bns.org.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%a2%d7%93-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9/
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https://bns.org.il/%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%97-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a6%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-2/
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https://bns.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%9d-3/
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