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 כסלו תשע"הב' י
 0202דצמבר ב 20

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

מיועד למי שמעוניין לרכוש ה ,ערב עיון בנושא הסברה לקהל הבינלאומי - "לבד מול העולם" :הסברה בינלאומית
 -יתקיים באולם ביה"כ גלנווד בחשמונאים, ב . ערב העיוןניו מדיהכלים נוספים להסברה בינלאומית באמצעות ה

וכן ברישום מוקדם  ₪ 02ההשתתפות בערב כרוכה בתשלום סמלי של  .00:22בשעה  42.00.02ח' טבת התשע"ה, 
של הניו מדיה: לוחמה פסיכולוגית  "התותחים הכבדים :תוכניתב. www.binyamin.org.ilדרך אתר המועצה 

גישה אחרת להסברה  -"להיכנס מהארובה ; Feed Mediaנמרוד פרידברג, מנכ"ל חברת עם ברשתות החברתיות" 
 אבי מלמד, ראש התכנית למודיעין ומזה"ת במכון אייזנהאור בוושינגטון, פרשן ומרצה.עם  - ישראלית" 

ושאר הרשתות החברתיות. קיום  Facebook-למות למתחילים בתתקיים השת 00:22-00:22למעוניינים: בשעה 
לפרטים נוספים: מחלקת תקשורת והסברה,  משתתפים. 02ההשתלמות מותנה ברישום מראש ובמינימום של 

commu@binyamin.org.il9977140-02. 
 

שיתקיים בע"ה ביום  רוע השנתי החגיגייותיקים מזמינה אתכם לאעמותת  :האירוע השנתי של עמותת הותיקים
מימי הפלחה והמטעים ועד יקבי " בתוכנית:. 00:22בהיכל התרבות באריאל בשעה , 01.00.02 ,טבתבז'  ,שני

, ₪ 02 - עלות כרטיס. הגבעטרון בהופעה מלאה; הצדעה לעשיה החקלאית במרחבי בנימין ובית אל -" הבוטיק
לפרטים . דרך רכזות הקהילה, תיתכן הסעה בהרשמה מראש ובתשלום 00.00.02הזמנת כרטיסים עד לתאריך 

 (.דורית) 200-0126400או    vatikimbakehila@gmail.comנוספים:
 

לדף  נשות בנימין מוזמנות להיכנס למען נשים בבנימין. - למענך"יצאו בפרויקט " המועצה והמתנ"ס :למענך
שותפות לאירועים, שירותים ופרסומים הרלוונטיים לנשים בבנימין. מטרת הדף  תהיולושא שם זה, והפייסבוק הנ

בדף זה תוכלו  - עסקים ונשים בבנימין" - "למענךלהיות זירה להעצמה לנשים בבנימין. במקביל נפתחה קבוצת  -
 (.היכנסו ואל תשכחו לעשות לייק) לספר על העסק שלכן ולהכיר עסקים חדשים

 
מזכירה כי תאריך אחרון לשליחת יצירות ה האזורית במתנ"ס בנימין יהספרי: חרות הסיפור הקצר תשע"הת

לספריית המתנ"ס, בדוא"ל . את היצירות יש לשלוח 01.00.02 יום ב', ז' בטבת תשע"ה,לתחרות הסיפור הקצר הוא 
<   www.binyamin.org.il: מטה בנימיןנמצאים באתר  ם נוספים ותקנון ההשתתפות בתחרותפרטי בלבד. 

 < ספריה אזורית.  מתנ"ס 
 
 

  תמיד לשירותכם, 026מוקד  -להזכירכם 
 .0020 -המוקד הבטחוני 

 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
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