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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 
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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 

"עדני הנגב"חוגגים חנוכה ב
בקמפוסמיוחדלחינוך"הנגבעדני"הספרביתפתיחתאחריבלבדוחציחודשיים

ואתהחנוכהחגאתהחדשהספרבביתשעברבשבועחגגו,שבשובל"הנגבמבואות"

.המורהיום

,הטקסים,החגיםזה"אמיתי"ספרביתשמאפייניםהדבריםאחד":פסלאורלי

כלשלבהתאמהוהצורךהספרביתגודל,הקורונהאילוציבין.ספרייםהביתוהאירועים

יכולנוניתןוחציחודשייםשאחרימאליוברורלאזה.הזהבשביליאתמצאנו–אירוע

."למקוםכולנושלוהשייכותהמוטיבציהאתמעצימיםאשר,האלוהאירועיםאתלקיים

!ילדה מיוחדת זכתה בחוויה מיוחדת
משטרתשל"המשאלותניידת"מתנדביבשיתוף,חן-אוראביבראשות,הקהילתיהשיטור

,קמהמביתהמדהימהאלבראביבאתלשמח,15.12.2020,שלישיביוםהגיעו,ישראל

.נשכחבלתיכיףליוםשזכתה

והגיעה,משטרתיתדרגהקיבלה,למידותיהשנתפרומדיםעלעלתהאביבבבוקרכבר

עלברכיבההתנסתה,רהטבתחנתבסיוראביבזכתהמכןלאחר.המועצהלביתבניידת

.באשקלוןהימיהשיטורביחידתבסירהבשייטואפילו,הפרשיםביחידתסוס

!בבני שמעון שומרים על איכות הסביבה

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

!שומרים על כולנו–שומרים על עצמנו 

יפים מאזור בני שמעון והסביבה  'בעלי ג

של יפאים'הגהצטרפו למשפחת –

!כנפיים של קרמבו

,  סניף כנפיים של קרמבו במועצה, כמיטב המסורת

יפים מטורף  'מקיימים טיול ג, בשיתוף עם אגף החינוך
ילדים ונוער עם ובלי  –ומרגש למען כל פעילי הסניף 

.צרכים מיוחדים

הטיול הפעם יהיה במתכונת  , במגבלות הקורונה

בין  , 25.12.2020, ביום שישי, מצומצמת ביער להב

.08:00-13:00השעות 

!אנו זקוקים לכם ולרכבכם, כדי להוציא את הטיול לפועל
!(עלינו–ארוחה וחוויה בלתי נשכחת , הדלק עליכם)

?מה זה דורש מכם

לפני  )שלכם ביום שישי מהבוקר ועד הצהריים ז"הלופינוי 

!והכנה לקראת חוויה של פעם בחיים, (כניסת שבת

(הטיול יתקיים תחת הנחיות משרד הבריאות)

:לפרטים נוספים והתנדבות

054-3004629: אסף/ 058-4033330: גפן

כנפיים של קרמבו

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
mailto:modekbns@bns.org.il
mailto:noaz@bns.org.il
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%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%91/
https://bns.org.il/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93%d7%aa-%d7%96%d7%9b%d7%aa%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%95%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93%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%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%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%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a0%d7%91%d7%93%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%93%d7%95%d7%93/
https://bns.org.il/%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%94%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%a0%d7%95/

