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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 

| 67ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד מועצה| ב "תשפבחשון ב "כ | 28.10.2021

בואו להתנדב/ הסעות לחוגים / ובני משפחה לוותיקים / לצעירים ויזמים / יריד מעצבים ואיכרים –ו מרקט 'ג/ המועצה ידיעות 

!הסעות לחוגים המועצה-חדש בבני שמעון 

ה הרחק  /גרים בצד אחד של המועצה אבל החוג של הילד

?הרחק בצידה השני

לחוגים של המועצה אל המרכז , ומעלה' לילדים מכתה ד

לגבעות בר ולבית קמה במחיר מסובסד  , המועצתי בשובל

נוסעים בקו4בתנאי שיהיו לפחות 

ההסעות מותאמות לשעות החוגים

בתום החוג ההסעות יחזירו את הילדים הביתה

טופס הרשמה להסעות לחוגים<< הירשמו עוד היום 

מקצועדמטפלים ואנשי , בני משפחה, לוותיקים 

צעירים ויזמות

למרכז  , גם בחודש אוקטובר, גם החודש

הצעירים ולקהילת העסקים שלנו יש כל כך  

!הרבה מה להציע לכם

חבל שתפספסו את כל הטוב הזה  , יאללה, אז

!לכנסים ולהדרכות שלנו, והירשמו להכשרות

ראש המועצה מזמין אותכם לפגישה
!אנחנו מעמידים את התושב במרכז

יש לכם נושא בוער שתמיד רציתם להשמיע ולדבר ? להיפגש עם ראש המועצהרוצים 
?מעוניינים לקבוע פגישה. ראש המועצה מחכה לכם במועצה בפגישה אישית? עליו

בטלפון  08:00-16:00בין השעות , מנהלת לשכת ראש המועצה, אנא תאמו עם זהבה
08-9915801.

מפגשים  בנובמבר מתחילים בסבב ? לא מוצאים את הזמן המתאים? לא מצליחים להגיע
.עם התושבים ביישובים

!נעים במיוחדש"סופזה היה 
!איזה סופשבוע מדהים היה לנו

ללמוד ולהרגיש את  , לטייל, לטעום, ליהנות, תודה למאות המשתתפים שהגיעו לצחוק
ליזמים והישובים שפתחו לנו את האפשרות להצצה  מקרוב תודה המועצה שלנו ישובי

!מקרוב וכל מי שאפשר לסיורים המדהימים האלו לקרות
.למסורתאנחנו כבר שוקלים ברצינות להפוך את זה 

.המועצהבאתרהשוניםמהסיוריםבתמונותלצפותמזומנים

פרס החדשנות הארצי לפרוייקט שמעון בלילות
מנהלת  , בהובלת טל שם טוב, זכה פרוייקט שמעון בלילות, 21.10.20221, ביום חמישי

בפרס החדשנות בכנס החדשנות , תחום בטחון קהילתי באגף היישובים במועצה
. של המרכז לשלטון מקומי2020העירונית 

פעמיים בשבוע מגיע הצוות המדהים של : בלילות הוא פרויקט המתקיים ביישוביםשמעון 
בגובה העיניים לנוער שלנו בשעות הקטנות של  להתחבר בראשותה של טל , הפרוייקט

.ה'גם להיות המבוגר האחראי שמשגיח על החבר, להעביר ערב בכיף וכן, הלילה

!יחידת ההתנדבות מזמינה אותכם להתנדב

!דרושים

לידיעתכם

שילוב מושלם בין אומנות ויצירה בלב  !ואוו איזה התרגשות

ו אלון'יער להב הקסום במרכז ג

!פסיפס ועוד, מקרמה: בואו ליהנות מסדנאות ייחודיות

<<   הרשמה באתר מערכת החוגים שלנו  

https://b.link/sportbns

שילוב מושלם של  –ו אלון 'מרכז יער במרכז ג
אומנות ויצירה

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%94%d7%a1%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94/
https://bit.ly/3D5hv9f
https://bns.org.il/%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%95%d7%92-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa/
https://bns.org.il/%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%99-salesforce/
https://bns.org.il/%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%a4%d7%92%d7%a9/
https://bns.org.il/%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a9-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%a8%d7%a1-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9c/
https://bns.org.il/%d7%92%d7%95-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8/
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%9c%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-4/
https://bns.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%9d-3/
https://bns.org.il/%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%a9-%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%a2-%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%a4%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d/
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%a1%d7%91%d7%91-%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%9b%d7%9c%d7%91%d7%aa-%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%95-%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a3-2021/
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