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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 

45בני שמעון מס׳ ניוזלטר | 08-6257900: המועצהמוקד | א "באייר תשפד"כ | 6.5.2021 |

אקסטרים למשפחה/ ך "התנחידון / ירושלים יום / אורנה בנאי / בנד מרסדס/ תפדלו ברהט ! / נא-שמעו/ חדשות המועצה 

לרימזוריצאו עשרות מתושבי יחדיו והאזור להפגנה על דרישה , 3.5.2021, גם ביום שני השבוע

.25הצומת בכביש 

של  מיידילרימזורוקרא גם הוא , המועצה ניר זמיר הגיע לחזק ולהפגין לצד התושביםראש 

.הצומת

.לעדכןנמשיך

!בצומתלהפגיןממשיכים

הישג מרשים לשחקני נבחרת בני שמעון בבדמינטון
השיגו עילי מגן ושגיא סער מנבחרת בני שמעון בבדמינטון הישג  15בקטגוריית הגיל עד 

ניצחונות  3השניים הגיעו לגמר לאחר . מרשים כשזכו במדליית הכסף במשחקי הזוגות

השחקנים הביאו כבוד למועדון  .רבע גמר וחצי הגמר מול יריבים עדיפים, בשמינית הגמר

!בדמינטון בני שמעון ולמועצה עם זכייתם במדליות הכסף

!זה קורה הערב במרכז הצעירים

שלנשכחתבלתילחוויה....תפדלו

וסיפוריםתרבות,טעמים,ריחות,צבעים

ברהטרמדאןבלילות

ahatdarom2021הנחה מיוחדת לתושבי הדרום עם קוד קופון *

הנחה על סיורי לילות רמדאן המלאים הכוללים סיור רגלי  15%

ביקור  , ביקור בחנויות התבלינים והמתוקים בעיר, מודרך בשוק

מסורתיתאיפטארארוחת , במסגד ופגישה עם אימאם

.8.5-ו6.5יתקיימו בימי חמישי ושבת בתאריכים האירועים 

החוויה  -״תפדלו הפייסבוק מוזמנים לעמוד : לפרטים נוספים

.״הבדואית בנגב

קישור להרשמה ללילות רמדאן ברהט<< להרשמה 

...  תפדלו-אז 

ך"מתחברים לירושלים ולתנ

!פאבליקו 'בנד בגמרסדס

21:00| 20.5.2021| יום חמישי 

בר אוכל ואלכוהול במקום
!למחוסנים בלבד" תו הירוק"על פי מתווה ה

שקלים25: מחיר כרטיס

למרסדסכרטיסים <<קישור לרכישת כרטיסים 
פאבליקו 'בנג בג

ערב התרמה  –רק בגלל הרוח 

לעמותת רוח דרומית

חלקלקחתגאהשמעוןבניהאזוריתהמועצה

דרומיתרוחלעמותתהתרמהבערב

רוחלעמותתתרומההנםמהמופעההכנסות

משלימהרפואהטיפוליהמעניקה-דרומית

ובניהסרטןמחלתעםלמתמודדים

בנגבמשפחותיהם

םכרטיסי לרכישתקישור<<כרטיסיםלרכישת

!מיוחדיםמתנדביםדרושים

המשפחהאירוע אקסטרים לכל 

אקסטריםומפלצותיפים'ג,קליםשטחרכבי,טרקטורונים:חלקיקחובוחוקימירוץ

המשפחהלכלהפנינג•

שטחומפלצותכליםתצוגת•

מזוןדוכני •

!מחלים/הכניסה מותנית בהצגת תעודת מחוסן*

קישור לרכישת כרטיסים<< לרכישת כרטיסים 

הנחה בארנונה לעסקים
!זה בשבילכם–בעלי עסקים ועצמאים בבני שמעון 

.אפריל-מרץנפתחה ההגשה להנחה בארנונה עבור החודשים 

דצמבר -מי שקיבלו מענק הוצאות קבועות לחודשים נובמברכל : בהתאם לתקנות החדשות

מי שקיבלו מענק לחודשים ינואר פברואר זכאים להנחה  כל . זכאים להנחה לינואר פברואר

.עבור חודשים מרץ אפריל

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
mailto:modekbns@bns.org.il
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https://bns.org.il/%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://bns.org.il/%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%92-%d7%9e%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%97%d7%a7%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%91%d7%93%d7%9e/
https://bns.org.il/%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95-%d7%a0%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%95%d7%91%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%95%d7%aa/
https://www.sharedpaths.org.il/ramadan-2021/ramadan-nights-rahat/
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https://bns.org.il/?p=40096
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a8%d7%a1%d7%93%d7%a1-%d7%91%d7%a0%d7%93/
https://www.eventer.co.il/mersedesbns
https://sng.smarticket.co.il/%D7%A8%D7%A7_%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97_-_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%92_%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9?id=350&fbclid=IwAR3pENYcPdiz3aQ6JxeYoM7I2_qBHMUumYWaDPxzD76dyAE8FTz8ud3OwMU
https://sng.smarticket.co.il/%D7%A8%D7%A7_%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97_-_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%92_%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9?id=350&fbclid=IwAR3pENYcPdiz3aQ6JxeYoM7I2_qBHMUumYWaDPxzD76dyAE8FTz8ud3OwMU
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%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://www.eventer.co.il/event/mh_racing/v4cgL?fbclid=IwAR2jrqzogfifYE4untJNfA-nydjDv00tSU_QYLxC7jm_3_mpTmioZdi9gUI
https://www.eventer.co.il/event/mh_racing/v4cgL?fbclid=IwAR2jrqzogfifYE4untJNfA-nydjDv00tSU_QYLxC7jm_3_mpTmioZdi9gUI
https://bns.org.il/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/

