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noaz@bns.org.il: צרפו אותי לרשימת הדיוור המועצתית לכתובת: שילחו 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 

מוקדי איסוף למכשירי חשמל! / מילגאיםמחפשים / פסטיבל החורף ! / בואנה לנצח-נשים /  חדשות המועצה 

27ניוזלטר בני שמעון מס׳ |  08-6257900: מוקד המועצה|  ד כסלו תש״פ  "כ | 10.12.2020 |

:מידע מתעדכן באתר פיקוד העורף
https://www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx

סדנת ״קוד  -נשות בני שמעון במיוחד עבורכן 

(  זום)המנצח״ 

המנטורשלושה ימים מרתקים ומשני חיים עם 
אלון אולמן  -1מס׳ 

המסע שלך להגשמת  החיים שתמיד רצית 
!!  מתחיל כאן

(  מס׳ המקומות מוגבל !! )חד פעמי-והמחיר 

<<לפרטים נוספים והרשמה 
https://www.eventer.co.il/user/bneishimon

!בואו לנצח–נשות בני שמעון 

במעברים1X1נפגשים 

מעברים נגב צפוני מזמינים אותך  
1X1לפגישה 

ח"כתיבה ושדרוג קו•

הכנה לראיון עבודה•

ייעוץ לימודי•

ליווי וייעוץ אישי בחיפוש עבודה•

הכוונה תעסוקתית וייעוץ בפיתוח קריירה•

<<  אנחנו כאן בשבילכם , דברו איתנו
https://bit.ly/2KRB5Qf

הביע נכונות לתמוך במרכז החוסן, איציק שמולי, שר הרווחה
הרווחהשר,שמוליאיציקעםחשובהזוםפגישתהתקיימה,7.12.2020,שניביום

ל"מנכ,ניאגופלג,המועצהראש,זמירנירהשתתפובפגישה.החברתייםוהשירותים

מלווה,קוברסקיואלוןחברתייםלשירותיםהאגףמנהלתאטינגרעידית,המועצה

.היישוביםבאגףהכלכליהתחום

לשרהוצג,בלבדמועצהבתקציבישמוקםבארץמסוגוראשון,המועצתיהחוסןמרכז

שמקורםתקציביםעםביוזמהלתמוךנכונותהביעשמולי.רבותלמחמאותוזכה

.במשרדו

בבית הנשיאמיחזורציון לשבח על 
המועצהקיבלה,בירושליםהמדינהנשיאבביתחגיגיבטקס,7.12.2020,שניביום

השנהשנאספההאריזותפסולתואיכותבכמותמשמעותישיפורעללשבחציוןתעודת

רשויות3ובמהלכוישראלשלהמיחזוריוםבמסגרתמתקייםהטקס.המועצהביישובי

ראששלבחזרתו.הממחזרתהרשותאותקיבלורשויות4-ולשבחציוןקיבלונוספות

בחצרמצומצםטקסהתקיים,הבוקרהמועצהלבנייןהנשיאמבית,זמירניר,המועצה

.המועצהבשםשקיבלהפרסאתה"השפלמחלקתזמירהעניקבוהמועצה

!מכת מדינה–פסולת בנייה 
והיעילהזול,המיידיהפתרוןהינובנייןלפסולתמכולותהשכרתשירות–מכולהלה-בא

,הפיראטיותהשריפותתופעתלצמצוםוליזמיםמשפץ/הבונההפרטילתושבביותר

המפגעיםאתמשמעותיתולצמצםהפיראטיתההשלכהתרבותאתלשנותובכוחו

.הסביבתיוהזיהוםהשריפות,ההשלכהעקבהנגרמיםהרבים

תוךואקולוגיתירוקהבצורהבנייןבפסולתוטיפוללפינויחדשסטנדרטמציב,השירות

כולןאשרשוניםבנפחיםמנוטרותמכולותיספקהאשכול.משמעותיתעלויותהוזלת

קבלניםבאמצעות,הסביבהעללשמירהביותרהגבוהיםהסטנדרטיםפ"עיטופלו

תושבילכלאטרקטיבייםבמחיריםמסובסדהשירות.בלבדמוסדריםובאתריםמורשים

,מרחביםא.מ,לקייה.מ.מ,שמעוןבניא.מ,אשכולא.מ,אופקים;האשכולרשויות

.הנגבשערא.ומשדרות,נגבשדותא.מ,רהט,נתיבות

עמותת ותיקי בני שמעון

ותיקי בני שמעון מוזמנים כולם להצטרף אלינו ולהמשיך  

וליהנות ממגוון רחב של הרצאות וחוגים שונים ומעניינים  

!לאורך השבוע

ינואר-ז דצמבר"לו<<ההרצאות והפעילויות ז"ללוקישור 

:במהלך חודש דצמבר יתחילו שלוש סדרות חדשות

מבט מבפנים–מבצעי -עולם הביון החשאי–סער קדמון 

להבין נכון את המזרח התיכון–צפדיהאבי 

\מדע בגובה העיניים–ר סיגל ביצור "ד

כאן להרשמהליחצו<<להרשמה להרצאות החדשות 

…  אז בינתיים. כולנו תקווה שבהמשך נוכל לחזור ולהיפגש
!ניפגש דרך הזום

מחבקים לחורף בבני שמעון
ידיעלבמיוחדשנרכשוחדשיםחלקם,ואיכותייםשימושברימעילים600-מיותר

המעיליםאיסוףמבצעבמסגרתבמועצההאחרוניםבחודשייםנאספו,כתרומהתושבים

,"טובהרוח"העמותותשלפעולהשיתוףפריהואהמבצע."לחורףחיבוק",הארצי

.במבצעחלקלקחתשבחרוהמקומיותוהרשויות"חברתישינוע"ו"לבפתחון"

מנקודותאחתושימשהבמבצעפעילחלקלקחה,ההתנדבותיחידתבאמצעות,המועצה

אוכלוסיותוגילמיןפיעלונארזומויינוהמעילים.בדרוםהמרכזיותוהאריזההמיוןהאיסוף

שמעוןבניתושבישלוההתגייסותההיענות.ילדיםוברכותציוריגםצורפוולחלקםהיעד

לסיפוריםגםונחשפנוומרגשיםביותרגבוהיםהיוסמוכותומועצותישוביםותושבי

לקחתלהםשניתנהזומהזדמנותשמחואשרומתנדביםתורמיםשלמרגשיםאישיים

.לאחרמשמעותיתבתרומהחלק

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
mailto:modekbns@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a3-%d7%91%d7%92%d7%95-%d7%90%d7%9c/
mailto:noaz@bns.org.il
https://www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx
https://www.eventer.co.il/user/bneishimon
https://bns.org.il/%d7%a0%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%a0%d7%a6%d7%97/
https://bns.org.il/%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d-1x1/
https://bit.ly/2KRB5Qf
https://bns.org.il/%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a7-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a2-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%95/
https://bns.org.il/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%91%d7%97-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94/
https://bns.org.il/%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%91%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/wp-content/uploads/2020/11/%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%96-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8.pdf
https://tinyurl.com/y3hmpucb
https://bns.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa/
https://bns.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%92%d7%90%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a3-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/

