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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 

50ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד המועצה| א "בתמוז תשפד "י | 24.6.2021 |

60עבודות בכביש / מלגות והכשרות / איכות הסביבה / ? יש לכם חפצים להשאיל/ יוני של תרבות / חדשות המועצה 

ומדריכים מיוחדיםמילגאים, דרושים מתנדבים

?תוכלו להשאיל לנו

מאיץ ראשון להגשמת חלומות בבני שמעון
במאיץ הראשון  , 22.6.2021, איזה ערב מחשמל ומלא באנרגיות היה לנו ביום שלישי

תודה גדולה לכל התושבים  ! לפרויקטים במסגרת התוכנית האסטרטגית של בני שמעון

למי שחלם וחולם בגדול על חיים משופרים וטובים יותר  , שלקחו חלק בקול הקורא שלנו

.במרחב שלנו ובכלל

מולדימירנפרדים
כולכם במהלך שנות שירותו ( כמעט)נפגשתם איתו, מהנדס המועצה, קר שלנו'ולדימיר פיצ

שנים של עשייה  23במועצה מסיים בסוף החודש את תפקידו אצלנו בבני שמעון אחרי 
.מבורכת

.לולדימירעשייה פורייה שמלווה תמיד בחיוך הנעים והסבלנות הגדולה האופיינית כל כך 
.במושב נבטים ביקשו לערוך ערב פרידה מיוחד ואישי, לרגל פרישתו בסוף החודש הנוכחי

!התרגשנו? פייר

"עדני הנגב"סיום שנת הלימודים הראשונה ב: מרגש
עדני"ספרביתשלהראשוןהסיוםמטקסכךכלהתרגשנו,17.6.2021,חמישיביום

הוא."הנגבמבואות"מקמפוסנפרדבלתיחלקמהווה,"הנגבעדני"הספרבית."הנגב
.רגילספרביתבתוךמיוחדלחינוךספרביתמשולבבובארץבמינויחידמודל

הספרביתעוטףאותם,הנגברחבימכלמיוחדיםילדים20השנהלמדו"הנגבעדני"ב
.כךכלנדיריםומשמעותאהבה,בחום

2021הישגים לנבחרת הבדמינטון באליפות ישראל 
במשחקיהארדמדלייתאתלגרוףשהצליחשמעוןבנישלהבדמינטוןלמועדוןכבודתנו

,18-19.6.2021,השבועבסוףשהתקיימההארץבאליפות!2021ישראלבאליפותזוגות
.'אוסורוביץועומראלבזאיתי,סהרשגיא,מגןעיליהשתתפו

!יוני של תרבות

!ך של בני שמעון עם תאריך חדש"חידון התנ

!  תנו כפיים למשפחות שהעפילו לגמר

!בהצלחה גדולה לכולם

איכות הסביבה

60עבודות בכביש 

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:noaz@bns.org.il
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/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-2020/
https://bns.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%a5/
https://bns.org.il/%d7%99%d7%a9-%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%97%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%a7%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%a8/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%a7%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%a9-%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%a7%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/
https://bns.org.il/%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90/
https://bns.org.il/%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%a0%d7%aa%d7%a8/
https://bns.org.il/%d7%a2%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%90-%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%a2-%d7%a7%d7%99%d7%a5/
https://bns.org.il/%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%9c%d7%95%d7%96-%d7%98%d7%99%d7%90%d7%95%d7%98-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99-2021/
https://bns.org.il/%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a9-60/

