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 תשרי תשע"זב' ג
 2016אוקטובר ב 05

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

מועצתי יתקיים אירוע ( 20.10)יום חמישי, י"ח בתשרי, בחול המועד סוכות  :בסוכות מחזקים את ההתיישבות
עליה רגלית לעמונה  –צעדת ההתיישבות  – 13:00. תשעת הבתים בעפרהבבעמונה ולחיזוק ההתיישבות ותמיכה 

מופע של עצרת ו - 18:30 .ליד תשעת הבתים הפנינג משפחות בעפרה – 15:00החל מהשעה . 16:00-ועצרת מרכזית ב
 אנא עקבו אחר הפרסומים ובואו לחזק ולהיות שותפים. יהורם גאון. 

 
גם השנה פתוחים מסלולי הטבע ושפע המעיינות בבנימין בחול המועד להמוני  :תיירות בנימין בחול המועד

זו הזדמנות להזמין לכאן מכרים וחברים מכל רחבי הארץ, ולהכיר להם את הקסם שבחבל ארץ זה  –המבקרים 
 .go-festival.co.ilהפסטיבל באתר שבו אנו חיים. פרטים נוספים 

 
הרישום למרתון התנ"ך בעיצומו, אתר הרישום פתוח בכתובת: ומה: מרתון התנ"ך הבינלאומי השני בשילה הקד

http://www.biblemarathon.co.il  . קוד הנחה  :אחוז הנחה בהרשמה לכלל המקצים %20 -בלעדי לתושבי בנימין
קוד הנחה תושב , km20bin10ק"מ:  10חה תושב בנימין למקצה קוד הנ, 5km20binק"מ:  5תושב בנימין למקצה 

רוץ, חולצת המ. km20bin42ק"מ:  42.2קוד הנחה תושב בנימין למרתון , km20bin21בנימין לחצי המרתון: 
 חוויה ענקית לכלל המשתתפים ובני משפחתם. מחכים לכם. מדלייה ייחודית והפנינג סיום מרגש

 
? בואו לפתוח את מרכז הצעירים החדש בבנימין ואת השנה 30-20גרים בבנימין? בני  :מרכז צעירים בבנימין

הרשמה דרך דף הפייסבוק  כפר אדומים.ב, 3.11ב' חשוון  :בהופעה 6התקווה  האקדמית עם הרבה הרבה תקווה...
תות קטנות נשמע לכם המוני מדי? אז תירשמו לקורסי הפסיכומטרי שלנו בכי. "מרכז צעירים בנימין" –שלנו 

 –שילה וחשמונאים. פרטים אצל מנחם  –ובאווירה ביתית, כאן קרוב לבית. שני קורסים נפתחים מיד אחרי החגים 
מרגישים שהחיים זה לא רק מסיבות או לימודים? הירשמו עכשיו לתכנית המפגשים של מרכז . 0528109170

. בתכנית: סיור בשילה, ארוחת צהריים (18.10)ט"ז בתשרי,  אירוע ראשון בסוכות –הצעירים ועמותת נפגשים 
. התכנית מיועדת לרווקים 0544825681 –וסדנאות היכרות. הנחה משמעותית לתושבי בנימין! פרטים אצל גילה 

 .25-32ורווקות בני 
 

את  גם השנה כמידי שנה יה האזורית במתנ"ס בנימין מקיימתיהספר: תחרות הסיפור הקצר תשע"ז יוצאת לדרך
 תושבי .ה האזורית שנים רבותיאשר ניהלה את הספרי, קצר תשע"ז לזכרה של רחל לוין ז"להסיפור התחרות 

ומעלה, מוזמנים להשתתף בכתיבת סיפורים קצרים. התחרות נושאת פרסים. תאריך אחרון  17בנימין מגיל 
פרטים נוספים לבד. , לספריית המתנ"ס, בדוא"ל ב22.12.16לשליחת היצירות: יום חמישי, כ"ב בכסלו תשע"ז, 

 < מתנ"ס < ספריה אזורית.  www.binyamin.org.ilותקנון ההשתתפות בתחרות, נמצאים באתר המועצה: 
 
 
 

 ,וגמר חתימה טובה םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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