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חנן יובל במופע לוותיקי המועצה/ מלגות לבני נוער / שמרית אור –מועדון הזמר / חודש הקריאה / קבלות שבת מועצתיות 
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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

!אירועים שלא תירצו לפספס

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

חודש גאווה שמח
במרכז  מוצגת החודש לאורך . אצלנוכך גם , חודש הגאווהבישראל את החודש מציינים 

תערוכה של אמנים תושבי המועצה שיצרו אומנות  –" גוונים של גאווה"הצעירים התערוכה 
והיא פתוחה לקהל  בשובל התערוכה מוצגת במרכז הצעירים . הקשורה לחיי הקהילה הגאה

נוסף שהחל לאחרונה במטרה לקדם הכרות עם חיי הקהילה הוא פאנל פרויקט . הרחב
מגיעים  , תושבי המועצה וחברי הקהילה הגאה, 18-40צעירים בני . היישוביםגאווה נודד בין 

.וקבלהערב מרגש ויוצא דופן שעוסק בסבלנות . האישיליישובים ומספרים את סיפורם 

חודש הספר העברי

במיוחד לוותיקים שלנו

https://forms.gle/pESzKyqm7H2h9aaD9: להרשמה https://forms.gle/f8ZXhMNjFFCSmSiH7: להרשמה

אליפות בני שמעון  
בהתעמלות  

ומעלה' התחרות מיועדת לילדי חוג ההתעמלות מכתה ב

16:00-20:30| 23.6.2022| חמישי יום 

ברהספורט גבעות אולם 

השנהראווה לסיום תחרות 

ב"בקיץ תשפצ"והשמוסבסוד מפעלי הצופים 
אנו עוקבים ומודעים לעליות המחירים בכל תחומי החיים ובכללם פעילויות החינוך החברתי  

פעילויות אלו והשתתפות כלל ילדי חשיבות . הקייטנות היישוביות ומפעלי תנועות הנוער-
רואים במסגרות אילו מצמיחות ומיטיבות עבור אנו . המועצה בהן חשובה לנו עד מאוד

ילידינו ולכן הוחלט במועצה באופן חד פעמי לסבסד את מפעלי תנועת הצופים והשומר 
זו מצטרפת לתמיכה השוטפת אותה מעביר המועצה למערכות  תמיכה . הצעיר לקיץ זה

.היישוביות ולתנועות הנוער לאורך כל השנה

קבלות שבת מועצתיות
לפרויקט מועצתי שנתמך על ידי אגף  , מכרמים, ללי זינגר, מרעיון שהציעה תושבת עם יוזמה

,  ביום שישי, בקרובממשועד להשקה החגיגית שתקרה ממש , ישובים ואסטרטגיה במועצה
!קבלות השבת המועצתיות יוצאות לדרך–ו אלון 'במרכז ג24.6.2022

בחודשי הקיץ ולייצר מפגש של  , קבלות השבת המועצתיות אמורות להתקיים אחת לחודש
מודל דומה פועל בעמק חפר כבר כמעט  . קבלת השבת, וקצת אחרי, תוך כדי, אנשים לפני
מכל , השבת המועצתית מיועדת לכולםקבלת . ומדובר בחוויה מדהימה, שני עשורים

והרבה אווירה  , קצת מילים, מקבלים את השבת עם קצת מוזיקה. היישובים ומכל הגילאים
.ו אלון'כל זה בתוך הנוף המדהים והתחושה המיוחדת במרכז ג. טובה

להגשת מועמדות לתפקיד  
ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה  "יו

שליד המועצה האזורית בני  כללית
כל הפרטים כאן<<< שמעון 
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