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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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ו אלון'הקמת מרכז צופיות דרומי במרכז ג
תנועתשלדרוםמהנהגתשבטיםתשעההגיעו,15.12.2020,שעברשלישיביום

הדרומיתהצופיםחוותבהקמתהתנדבותליום,הבוגרתהשכבהחברי200-כ,הצופים

.אלוןו'בג

יום.שעברהבשנההתחיל,הדרוםלתושביוצופיותחיבוריםמרכזלהקמתהרעיון

,הדרוםשלהצופיםכמרכזאלוןו'בגהבאותלפעילויותפתיחהירייתהואההתנדבות

!וקהילותאנשיםביןוחיבוריםצופיותשלמרכז

!בבני שמעון שומרים על איכות הסביבה

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

משתלמים ומתרעננים
מקצועיותהשתלמויותמספרבמועצההתקיימו,2020שנתתוםלפנירגעיםכמה

.דודאיםבאתרשהתקיימהמקצועיתבהשתלמותהשתתפוהמועצהנהגי.ורענונים

ההולךהמיחזורמפעל,ביניהן,שונותבתחנותוביקורבאתררכובמסיורנהנוהנהגים

השתתפומכןלאחר.המבקריםמרכזמנהלת,אדמתימתמרהסבריםושמעוונבנה

.מקצועיתופעילותבהרצאההנהגים

רוצים להישאר מעודכנים בכל מה  

?  שקורה במועצה

הוואטסאפאת קבוצות הכירו 

!היישוביות

,  אירועי תרבות, וחדשותעדכונים 

חוגים וסדנאות ועוד  , לוח דרושים

!הרבה

https://tinyurl.com/y9xa26fe

מהמועצה

2020עובדים מצטיינים 
,24.12.2020,חמישייום,היוםקיבלו,הקורונהכללילמרות,מרגשבטקס

.הצטיינותםעללשבחוציוןהוקרהתעודותהמועצהמעובדיארבעה

באגףהסעותנהג,סייחיואיציקחברתייםלשירותיםבאגףהבריאותרכזת,פויירינגרונה

.מצטייןעובדתעודתאחדכלקיבלוהתחבורה

אחזקהממחלקתעביד-אלוהישאםהחינוךבאגףהחינוךמחלקתמנהלת,רוטבלטחנה

.לשבחראויעובדתעודתאחדכלקיבלו

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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