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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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הודעות ובקשות/ דרושים ודרושות / מוזמנים להתנדב / מענים רגשיים לאור המגיפה ! / החופש הגדול! / לכווולםיש לנו תרבות 

!החופש הגדול

!בני ובנות נוער יקרים ויקרות

וכל מה שאתם צריכים  , כל מה שרציתם לדעת
לדעת על זכויותיכם בעבודה

!היטבקיראו–לפני שאתם מתחילים לעבוד 

משפחת מייסון מכרמים: א"ך תשפ"זוכי חידון התנ
!ך המשפחתי השני של בני שמעון"יש לנו מנצחים בחידון התנ

משפחת מייסון מכרמים-מקום ראשון 
משפחת עזרא משומריה-מקום שני     
משפחת בר מנשה משובל-מקום שלישי 

גם אתם אלופים-תרגלו והעפילו לשלב הגמר , שיננו, ותודה רבה לכל המשפחות שלמדו

!!!ך המשפחתי השלישי של בני שמעון"בחידון התנ, נתראה בשנה הבאה

ממשיכים לפעול למיגור השלכת הפסולת
פתוחיםבשטחיםהפסולתהשלכתתופעתאתלמגרמנתעלהכוחבכללפעולממשיכים

בהשתתפותעגולשולחןבמועצההתקייםשעברבשבוע.והנגבהמועצהשטחיברחבי
הטבערשותנציגת,רהטעירייתשלההנהלהונציגירהטעייריתראש,סהיבאןאבופאיז

לדיוןשמעוןבנישלוסביבהתפעולאגףוהנהלתהסביבהלהגנתהמשרדנציג,והגנים
.בתופעה

כנפייםעםמטיילים
לטיול,23.6.2021,חמישיביוםויצאנוהקרמבורוחעלויתרנולא,פשוטהלאשנהאחרי

,והארץהמועצהמרחבימתנדביםיפים'גנהגיעםיצאופעילים60-כ!שלנוהמסורתי
!המרגשתלחוויהלבברוחבשהצטרפו

!אחדאףשכחנושלאמקוויםואנחנומאדארוכההתודותרשימת

מוזמנים להתנדב

?ן להשתלב בתחום העבודה הקהילתית/מעוניינת
להתניע ולהוביל תהליכים ייחודיים בתחום , פ"ליצור שת

?התעסוקה

תכנית תעסוקה הפועלת במרחב  , למעברים נגב צפוני
ה/הכפרי דרוש

כלכלי במועצות  -ת פיתוח קהילתי/ס לתפקיד רכז"עו
האזוריות שער הנגב ובני שמעון

ליחצו כאן לפרטים נוספים והגשת מועמדות

דרושות ודרושים

הודעות ובקשות

בבני שמעון הליך מקוצר לקבלת היתר בניית  
!בלי בירוקרטיה ובלי כאב ראש-ד "ממ

פנו עוד היום לוועדה לתכנון ובנייה והגישו  
אתר הוועדה << ד "בקשה להיתר לבניית ממ

ובנייהלתכנון 

ד"הליך מקוצר להיתר לממ

,תושבים יקרים

.האחרונים אנו עדים להתפרצות חריגה של קורונה במועצהבימים 
חולים  27יש במועצה , 8.7.2021, יום חמישי, נכון לבוקר זה

.להב ושובל, דביר, גבעות בר, ביישובים ברוש
אנו קוראים לכל מי שחש שיש סיכוי כלשהו שנחשף או היה קרוב 

ניתן להיבדק בכל אחת  . לצאת ולהיבדק–לאחד ממעגלי ההדבקה 
.הלאומיפורטל החירום מהנקודות המפורטות ב 

דיגום מיוחדות של פיקוד העורף יגיעו ליישובים בהם  ניידות 
.גבוהההתחלואה 

.אנו ממשיכים לקרוא לכל מי שטרם התחסן לעשות זאת במהרה

!לכוווולםיש לנו תרבות 
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https://bns.org.il/40754-2/
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