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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 

דרושים מתנדבים לקורס והתנדבות  

נהגי אמבולנס-כחובשים

א ויחידת התנדבות בני שמעון מזמינים  "מד

אתכם לקחת חלק בהתנדבות משמעותית  

ומצילת חיים

!התנדבות שלך יכולה להציל את חיי שכנך

:לפרטים והרשמה
,  רכז מתנדבים נהגי אמבולנס בני שמעון, גינסבורגקלמן 

.052-6633340: טלפון

רכזת התנדבות בני שמעון, מיכל עובדיה
michalo@bns.org.il: דואר אלקטרוני

050-6223580: טלפון

גם בסגר ובמיוחד בסגר/ סבב חיסוני כלבת / נהגי אמבולנס -קורס חובשים/  מסע וירטואלי בדודאים / חדשות המועצה 
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מרכז קהילתי: 2021מליאת ינואר 
בבניקהילתימרכזלהקמתהמועצההצעתהייתה2021ינוארמליאתעסקהבההמרכזינושא

עםנוסףובשיחההצעהשלנוסףודיוקבגיבושצורךישכיהוחלטועירניארוךדיוןלאחר.שמעון

.היישוביותהחינוךוועדותהיישוביםהנהגות

ואישרוהאחרוניםבשבועותשנפתחוהגבולותועדותעלסקירההמליאהחברישמעולכךבנוסף

.פרטייםלצרכניםוביובמיםחובותבגיןוהצמדהריביתומחיקתחובותפריסתלהסדרמבצע

.2021דצמברחודשסוףעדיתקייםהמבצע

שיפצו את בית העלמין בנבטים" כוכבי המדבר"
,ללהבבסמוךאלוןו'גבמרכזהפועלבדואיתלמנהיגותהספרבית,"המדברכוכבי"חניכי

השחיתובדואיםשנעריםלאחריום,בנבטיםהעלמיןביתאת,15.1.2021,שישיביוםשיפצו

.לכןקודםיוםהמקוםאת

המושבבתושביקשהפגיעההייתהבנבטיםהקברותביתהשחתת":המועצהראש,זמירניר

מנהיגותשלמדהיםפרויקטשהוא,המדברכוכביפרויקט,לשמחתי.שמעוןבניתושביובכלל

גםשאפשרהראוהם.המקוםאת,המועצהעםבתיאוםלשפץובאוהתנדבו,צעירהבדואית

יותרנגבלמעןידייםלשלבאפשר,הטובההשכנותאתלחזק,במשותףלעבודאפשר–אחרת

."באזורלהתהוותשמתחילההדרךעלושמח,עליהושמחהזאתביוזמהגאהאני.לכולנוטוב

הפעלת שמרטפיות לאור התמשכות הסגר
מעטלאלמועצהפוניםהיוםועדחיונייםעובדיםלילדילשמרפיותהרישוםפתיחתמרגע

לילדילשמרטפיותההנחיותאתבמעטמקליםאנוהפניותלאור.לסיועבבקשהמשפחות

.החיונייםהעובדים

עושיםוהישובהמועצה,השמרטפיותלהפעלתא"כקשיי,ההפעלהעלהרבותהמגבלותבשל

כניסתלתעדףהזכותאתלעצמםשומריםאך,ביותרהטובהמענהאתלתתהמאמציםכלאת

ובהתאם(אכיפה,טיפול,חינוך,בריאות)מעלההסקטוריםהופעתסדרלפילשמרטפייהילדים

.היישוביתליכולתבהתאםיורחבוהמערכות.הקליטהליכולת

ההשתתפות ללא עלות ובהרשמה מראש| 16:00| 25.1.20| יום שני ? מתי

החל  –הצטרפו אלינו לסיור הווירטואלי בו נעבור יחד בכל התחנות המרתקות בטיפול בשקית האשפה 

.הפקת חשמל ירוק ועוד, בריכת התשטיפים, ממרכז המבקרים

https://bit.ly/34ZWWwf: הירשמו עכשיו בקישור

ובמיוחד בסגר, גם בסגר

יוצא לדרך  –" פורצי השביל"פרויקט 

(!תרתי משמע)

כל צעירי המועצה מוזמנים ומוזמנות  

את  )!( להצטרף וללכת איתנו לראשונה

שביל המחבר בין כל –שביל בני שמעון 

יישובי המועצה במסלולים מגוונים ביחד 

נטייל ונשפיע על תוואי  , נתחבר, נכיר

נחווה את שטח המועצה  –השביל ובקיצור 

כמו שלא חווינו מעולם

+.18לגילאי מיועד 

צרו איתנו קשר בדף  , והצטרפותלפרטים 

או  הפייסבוק של מרכז הצעירים

-052: של המרכז במספר בוואטסאפ

458-4665

!השבילעל נתראה 

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
mailto:michalo@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%99-%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%a1/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-2021-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%a6%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%a0%d7%91%d7%98%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%92%d7%a8/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%94%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%97%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%92%d7%9f/
https://bit.ly/34ZWWwf?fbclid=IwAR0V9j_JPc5EQAfQLWjfSdea1iNQAZ6Tr9dJxdFB8d9rqnXuzWfVwXWBK2s
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%91%d7%91-%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-2021/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a6%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c/

