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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

מרכז הצעירים והיזמות

!!ות.חושביםן .בא לנו לדעת מה אתם–צעירים וצעירות 

נשמח שתמלאו , ותושבי המועצה18-40ן בגילאי .אם אתם
את  ן.אליכםכך שנוכל להתאים –( 'דק3לוקח )את השאלון 

.העשייה והתכנים שלנו בצורה הטובה ביותר

בין העונים על השאלון יוגרלו כרטיסים לאחת מהופעות 
פרס גדול ושווה מובטח לצעירי היישוב  . הקיץ במועצה

!!שיצליח לגייס הכי הרבה עונים

לחצו כאןלמילוי השאלון
מרכז צעירים בני שמעון, תודה גדולה

במיוחד לוותיקים שלנו

ל לוותיקים מתנדבים"הוקרה בצה
המתנדבים שנים רבות בצבא במסגרת פרוייקט משותף  , שמעוןמוותיקי בני שני מתנדבים 

קיבלו בחודש  , ל ובסיס שפיפון עם יחידת ההתנדבות בני שמעון"של מדור מתנדבים בצה
תעודת שמשון שגב משובל קיבל . האחרון הוקרה מיוחדת על התנדבותם רבת השנים

הוא , 96בן , מתדהר, מן'מכלוף תורג. הצנחניםח"בבאשנות התנדבות 16על הצטיינות 
נבחר לקבלת  מכלוף . הצנחניםח"בבאשנים 18-מכלוף מתנדב כ. ותיק המתנדבים בצבא

.  אות מפעל חיים על ידי קצין לוגיסטיקה ראשי

מסכמים שנה מוצלחת בכדורעף
עונת כדורעף מוצלחת הסתיימה השבוע כשרבות מקבוצות הנוער של המועצה השיגו 

בליגה המחוזית ורבע גמר באליפות  נצחונותמאזן מושלם של : ביניהם. הישגים בולטים
להתאמן רק  שהחלה ', ח-'הבנות בשכבות זקבוצת . 'ח-'בשכבות זהארצית לקבוצת הבנים 

.סיימה את העונה במקום הרביעי והעפילו לחצי הגמר המחוזי, שעברהבסוף השנה 
.  מושלםנצחונותאת הליגה המחוזית וסיימה עם מאזן הובילה ', קבוצת הבנים בשכבה ט

'  יב-'הבנים בשכבות יקבוצת . באליפות הארצית הפסידו לגימנסיה הרצליה ברבע הגמר
מושלם בליגת הנערים המחוזית והעפילה לליגת העל  נצחונותסיימה את העונה עם מאזן 

.לנוער בעונה הבאה

כנס הנהגות ישובים–צומחים ביחד 
, ו אלון כנס הנהגות הישובים החצי שנתי'התקיים במרכז ג, 2.6.2022, ביום חמישי

. בדגש על נושא השירות, לחיזוק עבודת המועצה מול בעלי התפקידים בישובים
השתתפו נציגי הנהגות יישובי המועצה  , אותו יזם והפיק אגף היישובים במועצה, בכנס

.במועצהובעלי תפקידים 
.למען העתיד של כולנו-מחזקים את הקשרים עם הישובים וצומחים יחד 

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

להגשת מועמדות לתפקיד  
ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה  "יו

שליד המועצה האזורית בני כללית
כל הפרטים כאן<<< שמעון 
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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%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d/
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