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 תקצירית מהמועצה האזורית
 
 
 

גם השנה תקיים מחלקת התיירות שלנו בשיתוף תיירות חבל מודיעין את "פסטיבל המכבים" : פסטיבל המכבים
וראשון שבחג החנוכה: סיורים חווייתיים מלווים בשחקנים, סדנאות, תגליות  בימים חמישי, שישי –בחנוכה 

במקומות שבהם התרחשו סיפורי החנוכה לפני אלפי שנים. זו  –ארכיאולוגיות, חידונים, הצגות, הפעלות ועוד 
 ע ארצי:מרכז מיד -לפרטים הזדמנות נהדרת להזמין קרובי משפחה, חברים ומכרים שטרם הגיעו אלינו לבנימין. 

  . הכניסה חופשית!maccabim\festival.co.il-www.go* ובאתר הפסטיבל 5021
 

–"איך נולד סיפור תקשורתי" הזדמנות אחרונה להירשם להשתלמות : הזירה התקשורתית והסיפור התקשורתי
 – 18:00ו, במרכז המבקרים "נחלת בנימין". בתכנית: , י"ט בכסל1.12.15, בוהקר בע"ה ביום ג'תתקיים ש

לקחים ותובנות מההתמודדות עם הזירה התקשורתית לאחר רצח בני הזוג הנקין  – 18:30התכנסות והרשמה; 
עם  –כיצד מסגלים חשיבה תקשורתית בעבודה היומיומית  – 19:00עם יוסי דרמר, דובר היישוב נריה;  –הי"ד 

עם הילה זליגמן,  –כיצד נולד סיפור תקשורתי  – 20:30ורת הבכיר רוני רימון; ארוחת ערב קלה; יועץ התקש
מזכירים, רכזות קהילה, ותושבים ל יישובים,הלדוברי מיועדת השתלמות ה". you name itמנהלת משרד היח"צ 

  .commu@binyamin.org.il 9977140-02 –מחלקת תקשורת  –לפרטים והרשמה  .שהנושא יקר ללבם
 

ה יהספרישל  הסיפור הקצר תשע"ולהזכירכם, ניתן להגיש סיפורים לתחרות : תחרות הסיפור הקצר תשע"ו
 17ין מגיל תושבי בנימ .28.12.15יום ב', ט"ז בטבת תשע"ו , עד  ,ז"ל לוין ירחל לזכרה שלהאזורית במתנ"ס בנימין 

לספריית המתנ"ס, בדוא"ל בלבד.  את היצירות יש לשלוחהתחרות נושאת פרסים. . מוזמנים להשתתףומעלה 
< ספריה  < מתנ"ס www.binyamin.org.ilפרטים נוספים ותקנון ההשתתפות בתחרות, נמצאים באתר המועצה: 

 אזורית. 
 

רישיון עסק זמני בכדי להשלים את הליכי ניקנור בשער בנימין בה ניתן לאולם לאחר תקופה ש: ניקנור םאול
הרישוי, אנו רואים חובה לעצמנו להודיע לתושבים שתוקפו של הרישיון הזמני פג וכי אין לאולם כעת רישיון 

ודא כי , יש לואו שמחה מחלקת רישוי עסקים מזכירה כי בטרם הזמנת אולם או קייטרינג לאירועבתוקף כחוק. 
 אי נעימויות. מעצמם  לחסוךבכך לבעל האולם או לבעל הקייטרינג רישיון עסק כחוק ו

 
  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 

 .1208 -המוקד הבטחוני 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו
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