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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 

מטרו נגב ! חדש! / קדם חידון הציונות והמורשת/ הרבה קורה במרכז הצעירים ! / בואו להיות הכוכב הבא/ חדשות המועצה 

33ניוזלטר בני שמעון מס׳ |  08-6257900: מוקד המועצה|  ו בשבט תש״פ  "ט | 28.1.2021 |

ובמיוחד בסגר, גם בסגר

מבצע מחיקת ריבית והצמדה בגין חובות מים וביוב לצרכנים ביתיים
כלליםהמיםרשותידיעלפורסמו08/12/2020ביום,הקורונהמשברהתמשכותנוכח

צרכניםלעודדבמטרה,ביובואגרתמיםחובותבגיןשנצברוחובותגבייתמבצעלעריכת

בלבדביתייםצרכניםהינההיעדאוכלוסיית.וביובמיםבגיןשוטפיםחובותלתשלוםביתיים

.בלבדמגוריםבנכסי

31.03.21-לעד10.12.20–הביןהינההמיםרשותידיעלהמאושרתהמבצעתקופת

כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים
שמעוןבניהאזוריתהמועצהבשיתוף,לידידותוהקרןהפניםמשרד

:מסלוליםבשניחיונייםומוצריםמזוןלרכישתנטעניםכרטיסיםנזקקיםלתושביםמעניקים

מעלהנחהלמקבלימיועד,הפניםמשרדשלתזונתילביטחוןיוזמההואהראשוןהמסלול

מהביטוחקצבההמקבליםותיקיםולאזרחים,הכנסהמבחניפיעלהארנונהבתשלום70%

.בארנונההנחה100%-לוזכאיםהכנסההבטחתוגמלתהלאומי

יוצא לדרך  –" פורצי השביל"פרויקט 

(!תרתי משמע)

כל צעירי המועצה מוזמנים ומוזמנות  

את  )!( להצטרף וללכת איתנו לראשונה

שביל המחבר בין כל –שביל בני שמעון 

יישובי המועצה במסלולים מגוונים ביחד 

נטייל ונשפיע על תוואי  , נתחבר, נכיר

נחווה את שטח המועצה  –השביל ובקיצור 

כמו שלא חווינו מעולם

+.18מיועד לגילאי 

צרו איתנו קשר בדף  , לפרטים והצטרפות

או  הפייסבוק של מרכז הצעירים

-052: של המרכז במספר בוואטסאפ

458-4665

!נתראה על השביל

מרכז הצעירים

עמותת ותיקי בני שמעון

בואו להיות על  ? בעלי עסקים בבני שמעון

!המפה

ולקדם את  מטרונגבאתם מוזמנים להצטרף לקהילת יוצרי התוכן של 

.העסק שלך לקראת דרום אדום

?מה זה אומר

ליצור מסלולים  , יחודיותליצור הטבות , לפתוח פרופיל לעסק

עניין ולשתף  ' להעלות נק, לעדכן אירועים, הכוללים את העסק שלך

.במידע שרק עסקים מקומיים מכירים

:מוזמנים להוריד את האפליקציה ולהתחיל
http://onelink.to/9629aa

054-777-6220: לפרטים נוספים ועזרה במילוי הפרטים בטלפון

!ואתם הכוכבים, יוצאת לדרך70-תחרות שיר ה

?  כותבים למגירה

? חורזים לדוש

? לכלבמחמשרים

!הגיע הזמן לצאת לאור

לכתוב את מילותיו  , בכל גיל, המועצה מזמינה את תושביה

.למועצה האזורית בני שמעון70-של שיר ה

יולחן  , השיר הזוכה ייבחר על ידי צוות שופטים מקצועי

.וייחשף לציבור ביום העצמאות הקרוב, ויוקלט

לרותי באגף התרבות  1.3.21-את השירים יש להגיש עד ל
ruthy@bns.org.il: במייל

70-אל תפספסו את ההזדמנות להיות חתומים על המנון ה

!של המועצה

!הכוכב הבא

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
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https://bns.org.il/38671-2/
https://bns.org.il/%d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%98%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99/
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