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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 

| 66ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מועצהמוקד | ב "תשפבחשון ו "ט | 21.10.2021

מרכז יער/ לחוגים הסעות / ובני משפחה לוותיקים / ו מרקט 'ג/ לצעירים ויזמים / 70-לשנות הנעים ש"סופ/ ידיעות המועצה

!הסעות לחוגים המועצה-חדש בבני שמעון 

ה הרחק  /גרים בצד אחד של המועצה אבל החוג של הילד

?הרחק בצידה השני

לחוגים של המועצה אל המרכז , ומעלה' לילדים מכתה ד

לגבעות בר ולבית קמה במחיר מסובסד  , המועצתי בשובל

נוסעים בקו4בתנאי שיהיו לפחות 

ההסעות מותאמות לשעות החוגים

בתום החוג ההסעות יחזירו את הילדים הביתה

טופס הרשמה להסעות לחוגים<< הירשמו עוד היום 

שילוב מושלם בין אומנות ויצירה בלב  !ואוו איזה התרגשות

ו אלון'יער להב הקסום במרכז ג

!פסיפס ועוד, מקרמה: בואו ליהנות מסדנאות ייחודיות

<<   הרשמה באתר מערכת החוגים שלנו  

https://b.link/sportbns

שילוב מושלם של  –ו אלון 'מרכז יער במרכז ג
אומנות ויצירה

ראש המועצה מזמין אותכם לפגישה
לכם נושא בוער שתמיד רציתם להשמיע ולדבר יש ? להיפגש עם ראש המועצהרוצים 

ניר זמיר ראש המועצה ישמח , אחת לחודש, שמחים לבשר כי החל מנובמבראנו?עליו
תאמו עם אנא ? לקבוע פגישהמעוניינים . להיפגש אתכם בבניין המועצה ולשמוע אתכם

08-9915801בטלפון 08:00-16:00בין השעות , מנהלת לשכת ראש המועצה, זהבה
.מפגשים עם התושבים ביישוביםסבב ! בקרוב

נחנך מסוף אוטובוסים חדש בדביר
.בתחילת החודש חנכנו בטקס צנוע מסוף אוטובוסים לרווחת תושבי דביר

,  הבקר האגדי של דבירצרניקבירכנו את שמוליק , בו השתתפו ההורים והתלמידים, בטקס
מכוון את התנועה ומבטיח שהילדים יעלו בבטיחות  , העומד על המשמר, 85-בן ה

.לאוטובוסים
.בחודשים הקרובים יתבצעו עבודות פיתוח וגינון כולל הצבה של סככות המתנה

!תתחדשו, דביר

עדכון קורונה
5השבוע נרשמו ביישובי המועצה . ודועךהגל הרביעי של הקורונה הולך

החיובית של ירידה במספר המאומתים ועלייה המגמה !חולים בלבד
ההנחיות של כולנו על ההקפדה הושגה בזכות במספר המחוסנים 

.והעלייה במספרי המחוסנים
71%, מתושבי המועצה כבר חוסנו בחיסון השלישי54%הזנכון לשבוע

.  בחיסון הראשון74%-מחוסנים בחיסון השני ו
הירוקה  מודל הכתהאתלהפעילהחלוהמועצהשלבבתי הספר

שיאפשר לתלמידינו להמשיך וללמוד גם במקרה של חשיפה לחולה 
.בכיתתםמאומת

מסכה עטיית–לגלות אחריות אישית בהקפדה על הכלליםהמשיכו 
ושמירה קפדנית על הנחיות  , במבנה סגור או בעת התקהלות וצפיפות

.ל או במקרה של חשיפה לחולה מאומת"הבידוד לאחר שיבה מחו

עבורכם

מטפלים ואנשי מקצוע, בני משפחה, לוותיקים 

צעירים ויזמות

למרכז  , גם בחודש אוקטובר, גם החודש

הצעירים ולקהילת העסקים שלנו יש כל כך  

!הרבה מה להציע לכם

חבל שתפספסו את כל הטוב הזה  , יאללה, אז

!לכנסים ולהדרכות שלנו, והירשמו להכשרות

!יש לנו הזדמנות בשבילכםבעלי ובעלות עסקים

יריד מעצבים ואיכרים , ו מרקט'בואו להירשם לדוכן בג
!ביער של בני שמעון

יתקיים לראשונה יריד איכרים ומעצבים , 12.11.2021, שישיביום 
לקראת יריד קבוע להב שישמש כפיילוט ו אלון ביער 'במרכז ג

.ינואר ועד מרץמסוף שעתיד להתקיים בימי שישי 

פעילות , דוכני מכר, מיועד לקהל הרחב ויכיל דוכני מזוןהיריד 
.והופעה מרכזיתמוזיקה , לילדים

טופס הרשמה ליריד  <<<הפרטים בטופס ההרשמה כל 
ו אלון'מעצבים ואיכרים בג

,  ספורט, תרבות, קהילות, טבע, קולינריה מעולה

!אצלנו בבית–יזמות ועוד , היסטוריה

יזמים  , קולינריה מקומית, בואו לגלות נקודות קסומות

10-השכנים וכל זה בהיסטוריה ואת , מוכשרים

!שקלים בלבד לסיור

052-7751565-פרטים ושאלות ניתן לפנות ל, לבירורים

באתר המועצההפרטים המלאים 

לחצו על הקישור עכשיו כי מספר המקומות  , אז יאללה

<<<  כרטיסים והבטיחו את מקומכם ריכשו! מוגבל

קישור לרכישת כרטיסים

!היום זה מתחיל
!!סיורים ליד הבית–נעים ש"סופ

https://www.facebook.com/bns.org.il/
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mailto:noaz@bns.org.il
mailto:noaz@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%94%d7%a1%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94/
https://bit.ly/3D5hv9f
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https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%93%d7%91%d7%99%d7%a8/
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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%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a6%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%9c%d7%92/
https://bns.org.il/%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa/
https://bns.org.il/%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%99-salesforce/
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https://bns.org.il/%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93-%d7%9e%d7%a2%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91/
https://forms.gle/acNnKNxs7oHmWduG6
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https://www.eventer.co.il/user/bneishimon
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