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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
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מלגות והסבות

בבני שמעון הליך מקוצר לקבלת היתר בניית  
!בלי בירוקרטיה ובלי כאב ראש-ד "ממ

פנו עוד היום לוועדה לתכנון ובנייה והגישו  
אתר הוועדה << ד "בקשה להיתר לבניית ממ

לתכנון ובנייה

ד"הליך מקוצר להיתר לממ

,תושבים יקרים

גבעות בר הצטרפה השבוע  . הקורונה עדיין איתנו ולא מרפה
, יום חמישי, נכון לבוקר זה.  לרשימת היישובים האדומים במדינה

, חולים מהיישובים גבעות בר51יש במועצה בסך הכל , 15.7.2021
.שובל ובית קמה, תדהר, דביר, להב

ימים לאחר שתי בדיקות 7-משרד הבריאות אישר קיצור בידוד ל
נהגו , אנא. שליליות וללא צורך לחכות לאישור ממשרד הבריאות

ניתן לצאת מהבידוד רק לאחר קבלת תוצאה שלילית -באחריות 
.שנייה

אנו קוראים לכל מי שחש שיש סיכוי כלשהו שנחשף או היה קרוב 
ניתן להיבדק בכל אחת  . לצאת ולהיבדק–לאחד ממעגלי ההדבקה 

.פורטל החירום הלאומימהנקודות המפורטות ב 
.אנו ממשיכים לקרוא לכל מי שטרם התחסן לעשות זאת במהרה

לא מוותרים על נגב נקי
.הפתוחיםבשטחיםהפסולתהשלכתבאכיפתהכוחבכלממשיכים

פסולתוהשלכותשריפותלמניעתמשולבתמבצעיתפעילותהתקיימהשעברבשבוע
בניב"מג,הלאומייםוהגניםהטבעשמורותרשותהשתתפובפעילות.רהטעוטףבגזרת
.מזרחינגבאשכולופקחישמעוןבניא.מ,רהטעירוניפיקוח,רהטעירונישיטור,שמעון

.היעדאלשנגיעעדהכוחובכלפעולהבשיתופילפעולנמשיך–נקינגבעלמוותריםלא

המיליוןנקיון
.במרכזהסביבהאיכותאתשמיםשמעוןבני

שבטיחלקלקחובהמשולבתסביבתיתפעילות,"המיליוןניקיון"מאירועקטנהטעימה
.להבביערויוניאפרילבחודשיםהנגבומשמרנבטים,ברגבעותשלהצופים

החינוכיתהפעלותעלבדברהנוגעיםולכלוהגניםהטבעשמורותלרשות,ל"לקקתודה
.המעשירה

ודו לילדי בני שמעון'מדליות בג
!ודו'בגוהפעםבספורטהישגיםקוטפיםשמעוןבני

ישראלבאליפות,בברוששמתקייםודו'הגמחוגילדים5השתתפו4.7.21,ראשוןביום
יפיםהישגיםהציגושלנוה'והחברברעננההתקיימההאליפות.'ח-'דבכיתותלילדים

.ישראלאלוףכסגןוהוכתרהשניבמקוםהתחרותאתסייםמברושמן'תורגאורי:ומרשימים

מתנדבים ומתנדבות בבסיס שפיפון
לפעילותלשבועאחתנפגשיםהמועצהמיישוביותיקיםקבוצותששתישנה17כבר

במסגרתה,הצבאעםשמעוןבניהתנדבותיחידתשלפעולהשיתוףבמסגרתהתנדבות
הקבוצה.בבסיסטירוניםלחייליםציודהכנתבעבודותבאפסנאותמסייעיםהמתנדבים
.בבסיסמתנדבותברוגבעותהנגבמשמר,שובל,קמהבית,דביר,מלהבהראשונה

!הלבמכלועשייההזמןהשקעתעלשלנוהמתנדביםהוותיקיםלכלתודה

!החופש הגדול

כנס בנושא פיתוח כלכלי
היישוביםבחיזוקבסיסיכנדבך–כלכליפיתוחבנושאכנסקיימנו13.7.2021,שלישיביום
הליוויי"עשאורגןמקצועילמפגשהתכנסוביישוביםהכלכליבתחוםהתפקידיםבעלי

.ואסטרטגיהישוביםבאגףהכלכלי
ופתיחתנוסףידעהקנייתומטרתם,חודשיםלכמהאחתמתקיימיםכאלומפגשים

.המועצהליישוביואיכותיותחדשותעסקיותאפשרויות

!אוגוסט-חם ביולי

!!!אוגוסט-חם ביולי

מוזמנים להתנדב

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
mailto:modekbns@bns.org.il
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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/
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https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3/
https://bns.org.il/%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%9e%d7%93/
https://bns.bartech-net.co.il/
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http://www.oref.org.il/
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https://bns.org.il/%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%a7%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/
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