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noaz@bns.org.il: צרפו אותי לרשימת הדיוור המועצתית לכתובת: שלחו 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 

איכות הסביבה

?של בני שמעוןפרזנטורמי רוצה להיות 

?פנים של בני שמעון-רוצים להיות ה

https://bit.ly/3PG0J7m: מלאו את הטופס

להיות  , בכל גיל, תושבי בני שמעון:אנחנו מחפשים אתכם

של בני שמעון בפרסומים שוניםהפרזנטורים

במיוחד לוותיקים שלנו

https://forms.gle/pESzKyqm7H2h9aaD9: הרשמה לפעילויות הקיץ בעמותת ותיקי בני שמעון

הכנו הפתעה מיוחדת לבני שמעונים החדשים 
!2022-שנולדו ב

ם.לכןה.נולדנשמח אם תיצרו קשר במייל אם 
בשנה החדשהת.תינוק

danas@bns.org.il

....רצינו שתדעו ש

!קיץ חם בבני שמעון

לחצו כאן להרשמה! הבטיחו את מקומכם

לילות כוכבים ביער–מרקט ו 'הרשמה לג

להבו אלון ביער 'איכרים ומעצבים במרכז גיריד 
18.8, יום חמישי

.ל"עמותת התיירות וקק, ידי המועצהעל משווק היריד 
דוכני מכירת , היריד מיועד לקהל הרחב ויכיל דוכני מזון

יי לאורך כל האירוע ומופע 'די ג, אומנות ומוצרי לייף סטייל
.מוזיקלי

שקלים  200הקמת דוכן ביריד כרוכה בדמי הרשמה על סך 
(.וכסאתמורתם תקבלו שולחן )

שקלים150לתושבי בני שמעון תשלום עבור הקמת דוכן 

| 105ניוזלטר בני שמעון מס׳ | 08-6257900: מוקד מועצה| ב "תשפט בתמוז "כ | 28.7.2022

מן'תורגלמכלוףפרס מפעל חיים 
הצנחנים ח"בא, שנים בבסיס שפיפון19-המתנדב כ, מתדהר, 96-בן ה, מן'מכלוף תורג

קיבל פרס מפעל חיים מטעם קצין לוגיסטיקה ראשי בטקס מרגש שהתקיים  , שליד שומריה
מכלוף מתנדב אחת לשבוע במסגרת קבוצת מתנדבים ממושבי יחדיו בפרוייקט  . החודש

חייט  , מכלוף. המתנדבים מכינים ציוד צבאי לטירונים. ל"משותף ליחידת ההתנדבות וצה
,  צנוע, מכלוף הוא אדם שקט. מסייע רבות גם בתפירת מצנפות כותפות ועוד, במקצועו

!!ל"המתנדב המבוגר ביותר בצהאדיב ונעים הליכות והוא, מסור מאד

ןשמעובבניחםקיץ
אוכל מצוין והמון  , מפגשים, הרצאות, קיץ עשיר בהופעות וחוויות עם מוזיקה משובחת

ולאחריו  מיתחם אוכל עשיר עם מבואות הנגב ' באמפיפתחנו את הקיץ . אנרגיות טובות
פיש אנד  , בירותערב Beer Garden Nightנהנינו עם , פאבליקו 'בג. רביב כנרמופע 

, השבוע. ישראליתקבלות שבת -חדש במיזם בסוף יוני התחלנו . ויסמין מועלםיפס 'צ
.  הנגבמבואות ' באמפיפוליקר יהודה לארח את זכינו 

נחנך מחלף עידן הנגב
רהט בטקס חגיגי במעמד שרת -להבים-הנגבנחנך מחלף עידן , 27.7.2022, ביום רביעי

רהט לשעבר ועומס -זרימת התנועה בצומת להביםאת שיפר המחלף . התחבורה מרב מיכאלי
את הדרכים גם כשיפתח החלק הדרומי  ינגישהמחלף החדש . משמעותיתבו ירד התנועה 

.  המיועד לתעשיית ההייטק, באזור התעשייה עידן הנגב
בימים  , עיכובים טכנייםלאחר -העבודה על שיפור תנאי הדרך במרחב שלנו ממשיכה 

העבודות בצומת גם . ברוש-צומת תדהרלרימזורהקרובים יחלו העבודות להנחת התשתית 
הצפי לסיום  . 264בית קמה להקלה על העומסים ממשיכות במלוא במרץ לצד הרחבת כביש 

. 2023העבודות ופתיחה מלאה של הכביש והצומת מרץ 

מדליות לבני ובנות שמעון במכביה
שיר יהב זכתה באליפות  : בני ובנות שמעון זכו השבוע במכבייה במספר רב של מדליות

6-נגה בלוק זכתה ב. ג"ק53במשקל עד 18המכביה בקטגוריית קרבות נערות עד גיל 
מדליות כסף בהתעמלות אומנותית במכשירי הכדור והחישוק ובתואר סגנית אלופת המכבייה 

תומר זכריה זכתה עם נבחרת הנערות  .בקרב רב ובאליפות ישראל שהתקיימה לאחריה
, בשחייה זכו במדליות אמנון ומיכל גזיתהמאסטרסבתחרויות . באליפות המכביה בכדורגל

.חנה רוטבלט זכתה בארד בטורניר טניס לזוגות מעורבים. חגית כהן ויעל אלטמן

בבני שמעוןהמתכוניה! / ו מרקט חוזר'ג/ ישראלית שבת קבלות / ? פרזנטוררוצה להיות מי / יין ודיוויד ברוזה , אהבה-ו באב "ט

הציבוריתמהפכת השירות בתחבורה , "דרך שווה"
2022באוגוסט 1-מה

שקלים5.5-במ "ק15דקות ובטווח של 90-לללא הגבלה נסיעה •
שקלים  99-מ מהיישוב ב"ק40נסיעה בטווח –1אזור -חופשי•

שקלים לנסיעה  225חודשי ב מנוי –ארצי -לחודש חופשי
.הארץבאוטובוסים ורכבות קלות ללא הגבלה כל החודש ובכל 

.שקלים49.5-ב–לילדים ונוער חודשי -חופשי•
הציבוריתאמצעי התחבורה בכל ומעלה 75שימוש חינם לבני •
50%של הנחה -ל"בטות/וזכאיבעלי מוגבלות •
חופשי  הנחה על -50%-והנחה -33%-ות/סטודנטים•

סמסטריאלי

אתר דרך שווה<<< כל הפרטים באתר דרך שווה 

:מגוון אירועים בתשלום ובחינם! עוד לא הסתייםוהקיץ 
ו אלון'קבלת שבת ישראלית בג–יום שישי , 29.7•
והגיטרהברוזהדיוויד,נחגוג את חג האהבה עם יין, 11.8, באבו "ט•
יריד איכרים ומעצבים, לילות כוכבים בקיץ–ו מרקט 'בשעות הערב יתקיים ג18.8•
יוצר ומבצע מוזיקה יהודית, יגיע לשומריה ביני לנדאו25.8•

!נוספים עבורכםאירועיםעלעובדיםאנחנוכיהפרסומיםאחריעקבו

כרטיסים לאירועים<<< לרכוש כאן כרטיסים לאירועים בתשלום ניתן 

https://www.facebook.com/bns.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCnI84pg1n22SvQu-Wybaewg
https://bns.org.il/
mailto:mokedbns@bns.org.il
mailto:noaz@bns.org.il
mailto:noaz@bns.org.il
https://bns.org.il/%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/
https://bit.ly/3PG0J7m?fbclid=IwAR0_j8rSRPZPFCxgksXHYPhF2-OCxsvONUVy9Vx6JJsNjSf2waB8uYS43N8
https://forms.gle/pESzKyqm7H2h9aaD9
https://bns.org.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%a1-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%a2%d7%93/
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%92%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d/
mailto:danas@bns.org.il
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%9e%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%aa-2022/
https://bns.org.il/%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9vxsCkr-4rcDNgWGXrB8soEEaFyTFRRmtNc_L0AjNw20Vog/viewform
https://bns.org.il/%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%a0%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%a2-%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%94/
https://bns.org.il/%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99%d7%93-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%94/
https://bns.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%92%d7%95-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%a8/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsO9GbC3IdXD2JRTSOJwuZetybQHKQRY4RkALfIsxt3pZHQ/viewform
https://bns.org.il/%d7%a4%d7%a8%d7%a1-%d7%9e%d7%a4%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a3-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%9e%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%97%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f/
https://bns.org.il/%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a3-%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%91/
https://bns.org.il/%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%94/
https://pti.org.il/derekh-shava/
https://www.eventer.co.il/user/bneishimon

