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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

!ככה מתחילים את הקיץ

סיום חגיגי לשנת החוגים
.  אחרי שלוש שנות הפסקה בגלל הקורונה החודש סיימנו שנה שלמה של חוגים במועצה
שנה של עבודה קשה שהגיעה לרגעי השיא באירועי הסיום הרבים שהתקיימו בשבועות 

מופעי סיום של  : במהלך חודש יוני התקיימו אירועי שיא חגיגיים רבים וביניהם. האחרונים
מרכז המוזיקה וההרכבים המוזיקליים ותחרות ראווה  , פיתוח קול, הריקוד, חוגי ההתעמלות

תודה רבה לכל השותפים הרבים שעבדו קשה על מנת להוציא לפועל . בהתעמלות מכשירים
בקוצר רוח מחכים . את כל האירועים אחרי שלוש שנות הפסקה עקב מגיפת הקורונה

!ג"לשנת הפעילות תשפ

עומרי סהר מגבעות בר חולם בגדול
בקבוצת  21/22נבחר לשחקן מצטיין בכדורסל לשנת , מגבעות בר15בן ,עומרי סהר

עמרי מתאמן  . עומרי זכה לשחק מספר פעמים באימוני נבחרת ישראל. הפועל באר שבע
המשחק  , עומרי. בהפועל באר שבע( 'כיתות י)' ונערים א( 'כיתות ט)’ בקבוצת נערים ב

הנערים ממחוז הדרום להשתתף במחזור  6נבחר להיות בין , שנים כדורסל10כבר 
,  במסגרת האקדמיה. האקדמיה לכדורסל של הפועל באר שבע, "בולדוג"הראשון של 

ומתאמנים במועדון  ' לומדים במקיף ג, בליווי מאמן אחראי, מתגוררים הנערים בבאר שבע
.הפועל באר שבע בעיר

מסיימים תקופה בשביל בני שמעון
בימים אלו עשרות מתבגרים ומתבגרות מכל רחבי המועצה ומכל בתי הספר היסודיים  

על . במסע חגיגי ומיוחד המציין סיום תקופהשלנו ממלאים את שבילי בני שמעון
הם חוגגים יחד את  , למורשת ולסביבה, לטבע, שבילים פיזיים המחברים אותם לאדמה

מתלמידי יסודי צעירים לילדים גדולים הנושאים עיניהם אל  , המעבר מילדות לבגרות
.החטיבה והתיכון

הפייסבוק של שביל מוזמנים לעקוב אחרי עמוד ! ?רוצים לשמוע עוד על פעילות השביל
שמעוןעמוד הפייסבוק של שביל בני <<< בני שמעון  

קבלת שבת מועצתית
התקיימה קבלת השבת , 24.5.2022, ביום שישי, אחרי חודשים של חזרות והכנות

.ו אלון'המועצתית הראשונה במרכז ג
אווירה ואנרגיה מילאו את  , ילדים שמילאו את המקום, יין, חומוס, משובחתמוזיקה 
באהבה  , תודה לעשרות התושבים שהגיעו ליהנות איתנו ולקבל את השבת בטוב. המקום

.אלוןו 'וביחד בלב יער להב במרכז ג
!יהיה שווה-29.7.2022, קבלת השבת המועצתית הבאה תתקיים ביום שישי

קרנבל הגמל
שהתקיימו  " קרנבל הגמל"שנת הפעילות של המרכז החברתי הגיעה לסיומה בחגיגות 

במסגרת החגיגות נפרדו חניכי המרכז  . במרכז החברתי,24-25.6.2022, האחרוןש"בסופ
את הקרנבל ארגנה  . מרגש ומצחיק, בערב מושקע( ב"שכבת י" )שניר"החברתי מקבוצת 

הקבוצה השקיעה ימים רבים  . י'טרמצבהובלת המדריך תם ( 'שכבת י" )ארז"קבוצת 
,  הכנת סרטונים בשיתוף עם צוות תקשורת, בניית תוכן לערב הפרידה, בהכנת התפאורה

והפקת הפסטיבל שהתקיים בשבת , "שניר"בחירה ורכישת מתנות פרידה לחניכי קבוצת 
.  מסיבת דולבים וטפטפות מרעננת, שכלל ארוחת בוקר מפנקת

ממשיכים במחאה כנגד שדה תעופה בבית קמה
.ממשיכים במחאה על הקמת נמל תעופה חדש בצומת בית קמה

שהתקיים ביום  ', מכאן בפוזאילובעם אסף , ראש המועצה, האזינו לראיון של ניר זמיר
.27.6.2022, שני

https://bit.ly/3HZFEkW<<< להאזנה לראיון 

במיוחד לוותיקים שלנו

https://forms.gle/pESzKyqm7H2h9aaD9: להרשמה

הצלם אמנון גוטמן מלהב בהרצאה מרתקת  

וחד פעמית על המלחמה באוקראינה  

.חוויותיו מאזורי הקרבות כצלםעל

הרצאתו של אמנון <<<כאן  ישלח לנרשמים קישור 

או אצל בר  גוטמן על חוויותיו כצלם באוקראינה

050-7639424בטלפון 

בזום17:30בשעה | 6.7.2022| רביעי יום 

שקלים10: מחיר

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

Summer Eat
!אששריינו ביומנים כי האירוע הזה הולך להיות 

18:00-21:00
חוויה קולינרית  אוכל ומוסיקה שהוא מתחם 

חוות רימון , הקבינה, ביר בזאר, אוטו יין-נדירה 
… ועוד

!במופע להקה כובשלירן דנינו -21:00

שובל, מבואות הנגב' אמפי
שקלים30: מחיר

כרטיסיםלרכישת <<< לתפוס מקום מהרו 
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