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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 
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יפים ופנסיונרים'דרושים ג/ שמח במרכז הצעירים !! / חוזרתהתרבות / המועצה חדשות / זהירות נפלים / מחלומות למציאות 

ביישוםפעילחלקלקחתמוזמניםהמועצהתושבי
!האסטרטגיתהתכנית

המועצהתושבי,אותכםלהזמיןונרגשיםשמחיםאנחנו
הצעתידיעלזותכניתשלביישוםפעילחלקלקחת

מחמשתלפחותאחדלצירמענההנותניםפרויקטים
דוקהילתיות:האסטרטגיתבתכניתהמשימהצירי

;מדגימהירוקהמועצה;עתידפניצופהחינוך;רובדית
.משולבתאזוריתהובלה;והתעסוקההכלכלהפיתוח

ותתוקצבההיגויצוותיידיעלתיבחן,שתגיעהצעהכל
וכבעלתכישימהותימצאבמידההמועצהידיעל

.המועצתיתהאסטרטגיהלקידוםהשפעה

!לחצו כאן? רוצים להשפיע על העתיד

בבני שמעון הופכים חלומות למציאות

!שרידי רקטות ונפלים! זהירות

,תושבים יקרים

נותרו בשטחי המועצה " שומר החומות"לאחר מבצע 
.שרידי רקטות ונפלים של שרידי טילי יירוט

בו נתקלה  , בשל מקרה שאירע במהלך סוף השבוע
אנו , תושבת המועצה בשרידי רקטה בשטח פתוח

מבקשים לחדד את הנחיות ההתנהגות בעת התקלות 
-בשרידים או חפץ חשוד 

יש להתרחק מיד מהמקום ולהרחיק אנשים•
למשטרה על מנת שיגיע חבלן לנטרל  100יש להתקשר •

.את החפץ החשוד

!התנהגות אזרחית אחראית מצילה חיים-זיכרו

מנתחים את העבר וחושבים על העתיד
–אנחנו במועצה לא עוצרים , למרות חגיגות הפוסט קורונה. מאחורינו( כמעט)הקורונה 

.בתעסוקה ועוד, בחינוך, בבריאות–בודקים איך היינו וחושבים על העתיד ומה שיהיה 

.שמירה על בריאות הציבור-המטרה והמצפן

רכישהלעידודהיוזמותעל,רהטעירייתראש,סהיבןאבוופאיזהמועצהראש,זמירניר

,ראשוןביום103fmברדיוששודרמשותףבראיון"אמיתיקיוםדופהיש"•מקומייםמעסקים

30.5.2021.

עםשוחחוסהיבןאבופאיזרהטעירייתוראשזמירנירשמעוןבניהאזוריתהמועצהראש

בסבבכלכליתשנפגעומקומייםמעסקיםרכישהעידודעלבאזורםהיוזמותעלגריסרויהודית

.האחרוןהלחימה

"אחרתברירהאין–ביחדלחיותחייבים

!תנו כבוד לנגה בלוק הכוכבת הצעירה של קיבוץ להב

דה לנאו שהתקיים  ארינהבטורניר גביע , נגה זכתה בשבוע שעבר במדליית ארד בתרגיל הסרט

.ברומניה

היא מועמדת , 17כשהיא בת , והיום' נגה התחילה את דרכה בהתעמלות אומנותית בכיתה ב

.2024מובילה לייצוג ישראל באולימפיאדת פריז 

!נאחל לה המון הצלחה

אומנותיתבהתעמלותבלוקלנגהארדמדליית

!!!חוזרתפיתחו את היומנים כי התרבות 

!אירועיםבמגוון חוגגים את שבוע הספר 
לכל המשפחה אינטימי בן ויהונתן ארצי במופע , שירי

..  ועודמוסיקה , מילים, פסנתר וגיטרה על יצירהעם 

כרטיסיםכאן לרכישת לחצו 

שמח במרכז הצעירים

!ופנסיונריםיפאים'גדרושים 

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
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https://bns.org.il/%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%a4%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa/
https://docs.google.com/forms/d/1gZig66NWKJm7wES7dcEqvfc7edKoVFrfEPNpnJDj62g/viewform?edit_requested=true
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a0%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93/
https://bns.org.il/%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%aa/
https://bns.org.il/%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%9c%d7%a0%d7%92%d7%94-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%aa/
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/
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https://bns.org.il/%d7%94%d7%9b%d7%9c-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94/
https://www.eventer.co.il/user/bneishimon
https://bns.org.il/%d7%97%d7%95%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a5-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c/

