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: שילחו מייל עם שורת הנושא

: אותי לרשימת הדיוור המועצתית לכתובתצרפו 

noaz@bns.org.il

היישוב וכתובת המייל  , תשכחו לציין את שמכםאל 

!שלכם

הסירו אותי מניוזלטר בני "כיתבולהסרה מרשימת התפוצה 

noaz@bns.org.ilבשורת הנושא לכתובת " שמעון

מרכז הצעירים

https://tinyurl.com/y3dpc7az

עמותת ותיקי בני שמעון

ותיקי בני שמעון מוזמנים כולם להצטרף אלינו ולהמשיך  

וליהנות ממגוון רחב של הרצאות וחוגים שונים ומעניינים  

!לאורך השבוע

ינואר-ז דצמבר"לו<<ההרצאות והפעילויות ז"ללוקישור 

:במהלך חודש דצמבר יתחילו שלוש סדרות חדשות

מבט מבפנים–מבצעי -עולם הביון החשאי–סער קדמון 

להבין נכון את המזרח התיכון–צפדיהאבי 

\מדע בגובה העיניים–ר סיגל ביצור "ד

כאן להרשמהליחצו<<להרשמה להרצאות החדשות 

…  אז בינתיים. כולנו תקווה שבהמשך נוכל לחזור ולהיפגש
!ניפגש דרך הזום

?יש לך מעיל למסירה, סליחה

.  החורף מגיע והשנה הוא הולך להיות קשה מתמיד

בעקבות משבר הקורונה התווספו למעגל העוני  
.אלפי משפחות שיתקשו לעבור את החורף הקר

מטפורית  ]אנחנו מזמינים אתכם לחבק אותם 
בעזרת  [ …בכל זאת שומרים על מרחק, כמובן

ולחמם להם את החורף  , מעילים שאתם לא צריכים

!ואת הלב

!  מעילותירמו" חיבוק לחורף"הצטרפו ל

ביחידה להתנדבות  , במהלך חודש נובמבר

באגף לשירותים חברתיים במועצה

!שביליונרמי רוצה להיות 
התמרחתם,ל'אלכוגעטיתם,מהבתיםיצאתם,למשימהשהתגייסתםעללכולכםתודה

.הקהילתיהקירובאתלהזניחבלי,חברתיריחוקעללשמורובאתם,במסכות

המועצהשערכהההאקתוןמתוךשנולדמובילמועצתיפרויקטהואשמעוןבנישביל

,ותושביההמועצהיישוביאת–וקהילתיתפיזית–היחברשביל:וחציכשנהלפני

,מאתגר,יפה,שטובמהאתלראותניתןדרכוראווהוחלוןמקומיתלגאווהמקורוישמש

…שלנו,קטנהכךכלהלא,האלוהיםבחלקתומיוחדמעניין

!המועצה האזורית בני שמעון אומרת לא לאלימות נגד נשים
ולהצגתנשיםנגדהאלימותלתופעתלמודעותמרובהחשיבותיש,מתמידיותר,השנה

ארגנה,במועצההאשהלמעמדהיועצת,סביוןקרן.אלימהמזוגיותלהילחץהדרכים

.התופעהעםלהתמודדותוהכליםהמודעותאתלהגבירשנועדופעילויותמספרהשבוע

שישומכוערתקשהתופעההיאנשיםנגדהאלימותתופעת":המועצהראש,זמירניר

להיותיכולהאלא,פיזיתאלימותרקאינהאלימות.ובכללשלנובמועצה,כנגדהלהיאבק

עליוצרתשהיאהלחציםעל,הקורונהתקופת.ונפשיתכלכלית,מילוליתאלימותגם

התופעהאתלמנועיכולתנוככללעשותחייביםואנחנוהתופעהאתמגבירה,כולנו

"הבאההאשהאתלהצילנוכלביחד.ממנההסובלותלנשיםולסייע

עדכון על שינוי בהסדרי התנועה–מחלף להבים 
,למחרתבבוקר05:00לשעהועדבלילה21:00מהשעההחל,30.11.2020,שניביום

.(31/40/310)להביםצומתאלהמוביליםהכבישיםזמניתלתנועהייחסמו

הנוסעיםציבורלכןלהביםבצומתהמוכרהנסיעהתוואיישתנההעבודההשלמתלאחר

התנועהבהסדרילשינוייםבהתייחסערנותעללשמורמתבקש

.התנועהופקחיהשוטריםלהכוונתלהישמעיש

.משטרתיתניידתבליוויוהצלהחרוםלרכבימעבריתאפשר

יום הקיימות במועצה
קיימותיוםליזוםמצויןעיתויכמוהרגיש,בפתחהשתילהשעונתונראהבחוץקרירכבר

.המועצהביתלעובדי

הפוגהיוםוהפיקואנושומשאביוסביבהה"שפמחלקתכוחותשילבו?עושיםמהאז

.סגולתומגבלותתחת

בצורהבמיוחדעמוסהבתקופההמועצהלעובדימשחררתחוויהלקייםהיההרעיון

.מקיימתעשייהשלחדשיםתכניםגםלהעבירהזדמנותובאותה,וייחודיתחוויתית

.לדרךויצאנו–העובדיםהוזמנו,המועצהביתסביבשומםשטחנמצאמקדיםבסיור

!הכי קרוב לציפורים

!תיירות חורף אקולוגית בדודאים
מגוון סיורים שניתן להירשם אליהם

| 3.12.2020| חמישי : הסיור הקרוב
10:00-16:00בשעות 

קפסולות צלמים שיחלו בכל שעתיים
שקלים למשתתף ובהרשמה  50הכניסה בתשלום 

מראש

: לפרטים והרשמה
054-6929957תמר אדמתי 

dudaim-visit@bns.org.il
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