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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 

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

בגוף או בנפש, לצעירים וצעירות

?  פרשתם לפנסיה בשנים האחרונות

!!  נכנסתם לתקופת חיים חדשה

Wellcome😊

סדנה  !!! לא לבדה.שאתרצינו שתדעו 

!!במיוחד בשבילךמצויינת

:תאריך פתיחה

09:30בשעה | 23.11.2020| יום שני 

073-7054011: או בטלפון/https://spark.adobe.com/page/Prua4Zp94rCgX�🁈�לפרטים 

לפורשים צעירים

נמל התעופה השלישי יוקם בנבטים: מירי רגב
ייפתחג"לנתבהמשליםהבינלאומיהתעופהנמלכיהצהירה,התחבורהשרת,רגבמירי

,הבטחוןשר,גנץבניעםביחדתפעלוכידודלרמתבסמוך,יזרעאלבעמקולאבנבטים

.בנידוןממשלההחלטתלהעברת

ביוםבנבטיםהתחבורהמשרדצמרתעםשערכהעבודהביקורבמהלךזאתאמרהרגב

',ג'חגושי,המועצהראש,זמירנירשללבקשתםנענתההשרה.17.11.2020,שלישי

הקרוביםבשבועות264כבישלהרחבתבעבודותלהתחיל,מרחביםמועצתראש

.הנשיאאשלצומתלהרחבתהמשרדמתקציבשקליםמיליוני60ולהקצאת

חנוכת בית כנסת והכנסת ספר תורה בבית קמה
ביום,הקורונהמגבלותבגלל,המצומצםהפורוםלמרות,דמעותעדוהתרגשותבשמחה

.תורהספרלתוכווהוכנסקמהביתבקיבוץהכנסתביתנחנך,12.11.2020,חמישי

.הדתותשר,אביטןיעקבהרב.לישראלהראשיהרב,לאודודהרבנכחוהמרגשבאירוע

איילתארגוןראש,רענןשלמההרב.המועצהראש,זמירניר.המועצהרב,קדושגביהרב

דייןמשפחת,התורמותהמשפחותנציגי.הקודמתהמועצהראשת,מורןסיגל,השחר

.התורהספראתשתרמה,אידלסומשפחתהכנסתביתלבנייתשתרמה,פאולומסאו

https://tinyurl.com/y3dpc7az

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 

:חדשותיתחילו שלוש סדרות במהלך חודש דצמבר 

מבט מבפנים–מבצעי -החשאיהביוןעולם–סער קדמון

להבין נכון את המזרח התיכון–צפדיהאבי

\העינייםבגובהמדע–ביצורסיגלר"ד

כאן להרשמהליחצו<<להרשמה להרצאות החדשות 

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

עמותת ותיקי בני שמעון

?יש לך מעיל למסירה, סליחה

.  קשה מתמידלהיות מגיע והשנה הוא הולך החורף 

בעקבות משבר הקורונה התווספו למעגל העוני  
.אלפי משפחות שיתקשו לעבור את החורף הקר

מטפורית  ]אותם אנחנו מזמינים אתכם לחבק 
בעזרת  [ …בכל זאת שומרים על מרחק, כמובן

ולחמם להם את החורף  , מעילים שאתם לא צריכים

!ואת הלב

!  מעילותירמו" לחורףחיבוק "הצטרפו ל

ביחידה להתנדבות  , במהלך חודש נובמבר

באגף לשירותים חברתיים במועצה
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