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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 

| 64ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד המועצה| ב "תשפבחשון ' א | 7.10.2021

מודעות/ צעירים ויזמות / לוותיקים ובני משפחה / חוגים וספורט לכולם , יש תרבות/ 70-נעים לשנות הש"סופ/ ידיעות המועצה

!זה בשבילכם–עסקי בני שמעון 
תוכלו להצטרף לשרשור פרסומי  , חודשהראשון של כל ראשון יום בכל , מהשבועהחל 

.  בדף הפייסבוק של המועצה

ספרו לנו מה אתם מציעים ואם יש לכם הנחה מיוחדת לתושבי בני שמעון ואנחנו נשמח  

השירותים המקומיים שלכם/ לרכוש את מיטב התוצרת

פגישה עם שר הרווחה
השתתפובפגישה.כהןמאיר,הרווחהשרעם,3.10.21,ראשוןביוםנפגשהמועצהצוות

האגףמנהלת,אטינגרעדית,המועצהל"מנכ,ניאגופלג,המועצהראש,זמירניר
,שניידרוברשמעוןבניהחוסןמרכזמנהלת,נחמיהמורן,במועצהחברתייםלשירותים

שנדרשאתגריםמספרהמועצהצוותהציגבפגישה.שמעוןבניותיקיעמותתמנהלת
.המרכזימהשלטוןסיועלטובתם

שמים את ביטחון הפנים במרכז
.בבעיית המשילות והבטחון בנגב, ראש המועצה, עבודתו השבוע עסק ניר זמירבמרכז 

בנגבהרשויותראשיידיעלשהוכרזחירוםבכנסנירהשתתף6.10.2021,רביעיביום
.פניםלביטחוןהשר,לב-ברעומרבהשתתפות

עלבנגבהמשילותבעייתהעלאתשמטרתובכנסנירהשתתף,5.10.2021,שלישיביום
מרחבינוספיםרשויותראשי16-והרווחהשר,כהןמאירהשתתפובכנס.היוםסדר

.הנגב

מטפלים ואנשי מקצוע, בני משפחה, לוותיקים 

צעירים ויזמות

!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'דלילדים מכתה

לגבעות בר ולבית קמה במחיר מסובסד  , המועצתי בשובל

נוסעים בקו4בתנאי שיהיו לפחות 

החוגיםלשעותמותאמותההסעות

בתום החוג ההסעות יחזירו את הילדים הביתה

טופס הרשמה להסעות לחוגים<< היום הירשמו עוד

עבורכם

אנחנו מזמינים אותכם להצטרף לסוף שבוע 70-חגיגות הלכבוד 

21-23.10.2021, שבת-בין הימים חמישי, סיורים ליד הביתשל 

, מקומיתהמועצה ויעסקו בקולינריה יתקיימו ביישובי הסיורים 

!יזמות ועוד, היסטוריה, ספורט, תרבות, קהילות, טבע

המתאימים לכל המשפחה ומשלבים פעילויות יש גם סיורים 

.וסדנאות לילדים

קהילות וישולבו בהם ראשי , מקומייםמדריכים יובליהסיוריםאת

.מקומיים מתחומי המועצהיזמים 

052-7751565-פרטים ושאלות ניתן לפנות ל, לבירורים

המועצהבאתרהמלאיםהפרטים

!מוגבלמספר המקומות

!כרטיסים כבר עכשיו והבטיחו את מקומכםריכשו

קישור לרכישת כרטיסים

נעיםש"סופ

מושלם בין אומנות ויצירה בלב  שילוב !התרגשותואוו איזה 

אלוןו 'יער להב הקסום במרכז ג

!ועודפסיפס , מקרמה: ייחודיותמסדנאות ליהנות בואו 

<<   הרשמה באתר מערכת החוגים שלנו  

https://b.link/sportbns

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

!!!!ספורטטטט

כאן לכרטיסים חינם לתושבי בני שמעוןליחצו!!!שנה70-אירוע של פעם ב

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/42576-2/
https://www.facebook.com/bns.org.il/photos/a.141527365910050/4499758806753529/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%92%d7%91/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://bns.org.il/%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a6%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%9c%d7%92/
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%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%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%9c/
https://bns.org.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%9b%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%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%97%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%9c/
https://bns.org.il/%d7%9c%d7%95%d7%96-%d7%98%d7%99%d7%90%d7%95%d7%98-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-2021/
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a9-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-2/
https://www.eventer.co.il/user/bneishimon
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a9-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-2/
https://b.link/sportbns?fbclid=IwAR0CIlezRd9qk7oTHd4ADP1nwQC6VpYwJ0PEoQRFFugk1SHJe9Oa-l1UIeQ
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://www.eventer.co.il/user/bneishimon

