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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 

על כלבים וחתולים

לטפל בפשיעה מבלי לשסע
בנוכחותבנגבמועצותראשיבכנסהמועצהראש,זמירנירהשתתף,17.3.21,שלישיביום

הפעולהשיתוףנושאעמדהדיוןבמרכז.בנגבפשיעה:בנושאעמרפרץדרוםמחוזמפקד

דיווחיםידיעלפשיעהמונעתקהילה-בדרוםהמציאותלשינוילהביאמנתעלהתושביםשל

.למשטרה

-בנגבאוכלוסיותביןלהפרידשלאוקראהחדשז"הממאתבירך,המועצהראשזמירניר

וקראבנגבהפיראטיתלאשפהגםהתייחסהמועצהראש.לשסעלאאבלבפשיעהלטפל

.בבעיהבטיפולוכוחותמאמץלרכזמנתעלפעילכשותףלנושאלהתייחסלמשטרה
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קורס קיימות לגננות/ שלל פעילויות לצעירים ולוותיקים / בפסח הזה רק בני שמעון / מטמון בני שמעון / חדשות המועצה 

!סיורי הליקוט חוזרים
.הנגבובמשמרבשובלמוצלחיםליקוטסיורישניהתקיימושעברהשבועבסוף

אצלכםאנחנוהבאהבשבת–לבשימוודבירקמהבית

אליכםגםנגיע–לדאוגלא,שלנוהפרסומיםאחריעקבו

בדרישהפנו–אחרתוקהילהסביבהפעילותאוליקוטסיורהגיעלאעודשלכםליישובאם

!(הזמןהגיעאז,כזאתאיןואם)ביישובהסביבהאיכותלוועדת

!כל כך הרבה פעילויות יש למרכז הצעירים להציע

?אתם יושבים

!!כי אנחנו כבר לא יכולים לחכות

במבנה החדש  אם'גמסדר לכם הצעריםמרכז 

!  בשובל

19:00, 25.3, חמישי

.  הכלים עליכם, הבירות עלינו

בהרשמה מראש שיהיה לנו בהרמוניה  

.  אולי תתחיל פה מסורת, ומי יודע

052-4584665לעוד פרטים והרשמה אלון 

גננות לחינוך סביבתיקורס
שירלי בשן ומנהלת  , רכזת החינוך הסביבתי

חנה רוטבלט יצרו קורס  , המחלקה לגיל הרך
הכשרה מיוחד לגננות במסגרתו למדו הגננות  

להפוך את גן הילדים לגן ילדים סביבתי  
קורס הגננות הייחודי הזה הוא המשך . ומקיים

לפעילות ארוכת שנים במסגרתו הוכשרו 
.כעשרים גני ילדים כגנים ירוקים

במסגרת הקורס יצאו נשות צוות החינוכי  
בגנים שנרשמו לתוכנית גם לסיור ליקוט של  

הפעילות בתמיכת המשרד  .הצומח המקומי
.להגנת הסביבה

. בעקבות קורס קיימות יצאנו לסיור ליקוט" 
שלוש שעות של חוויה מעשירה וכיפית  

שתרמה לי באופן אישי במסגרתו קיבלתי ידע  
ליקטנו צמחי בר  .אותו אעביר לילדי הגן

אך פרט , שחלקם אנו פוגשים בטיולי הבוקר
בעקבות הסיור  . לשמם לא ידענו עליהם דבר

עם המדריך המדהים היום אני יודעת שניתן 
ומעתה להכין ארוחת שטח טעימה ומהירה
לצערי . הטיולים יהיו הרבה יותר חווייתיים

שלוש השעות עברו מהר מדי והשאירו טעם 
מחכה לסיור . תודה על סיור נפלא.לעוד
!"הבא

:להרשמה
:רכזת חינוך סביבתי, שירלי בשן

shirlyb@bns.org.il | 052-5013209

מפגש פתיחה של מועדון שביל הזהב
זכוסוףסוף,המחשבלמסךמבעדרקהזהבשבילמועדוןמשתתפינפגשורקבהשנהאחרי

.נגבהבקיבוץותומרתוםבגבעתמיוחדבמפגש,22.3.2021,שניביום,יחדלהיפגש

בציבורשירהולאחריהסיינראביביתעםהנביאאליהועלמהרצאהנהנובגבעהסיורלאחר

.החגלכבודכוסיתהוותיקיםהרימו,לקינוח.האביבלכבוד

.הפסחלאחרמידשובלבקמפוסמלאהלפעילותיחזורהמועדון

עמותת הוותיקים

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
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https://bns.org.il/%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%a1%d7%a2/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%98-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a8-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%91/
https://bns.org.il/%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%97-%d7%94%d7%96%d7%94-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%98%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%9c%d7%93%d7%a8%d7%9a/
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https://bns.org.il/%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%a0%d7%92%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%a0%d7%95/
https://bns.org.il/%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%92%d7%a0%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%99/
mailto:shirlyb@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91/
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