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כיסויי

כ“ב אייר )(27.5.19
בשעות 15:30-19:00

ראש

אולפנת קרית ארבע

תכשיטים

מצעים

מתנפחים

כל ההכנסות קודש ל“עושי חייל“
)הבית לחייל החרדי הבודד(
לפרטים נוספים:
צופיה 054-7957765

בואו בהמוניכם!
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HEBRON

בס“ד

מועצה מקומית
קרית ארבע-חברון

50 Years to the liberation of Hebron

"אזכור אותך תמיד"
קבוצת וידיאותרפיה לאחיות שכולות

מרכז חוסן לב יהודה
בשיתוף המרכז לוידאותרפיה בביה"ס לקולנוע מעלה
מזמין אתכן,
נשים בגילאי  25-50תושבות הר חברון ,קרית ארבע וחברון
אשר שכלו אח או אחות במלחמה או פיגוע טרור
לקבוצת וידיאותרפיה בהנחיית עו"ס נילי בן דריים
וריקי ברקוביץ מטפלת בוידיאותרפיה.
נפגש למשך  20מפגשים
אחת לשבוע ,בימי ראשון ,כשעה וחצי
לשיח על אובדן וכח ,בליווי תרגילים מעולם הוידיאותרפיה
ויחד ניצור סרט המבטא את ההתמודדות והתהליך הקבוצתי.

מפגש ראשון יתקיים בכ"ח באייר )(2.6
בשעה ) 20:15מיקום יקבע בהמשך(
השתתפות בקבוצה בעלות סמלית של  100ש"ח
לפרטים והרשמה :נטע 052-644-6447
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דירות

למכירה  /להשכרה :דירת  4חדרים בבניין 26
דירה  + 16מזגן +סורגים שירותים כפולים
054-5931015 ₪ 2,600/ ₪ 660,000

להשכרה בית מפואר וענק ב”בני ביתך” רמת
ממרא  +גינה גדולה 8 ,חדרים  +סלון גדול,
מטבח מפואר 4 ,חדרי אמבטיה 5 ,שירותים
לפרטים 03-6416138 :

להשכרה דירת  3חדרים משופצת ,קומה שניה,
בניין  .32לפרטים 054-3341351

למכירה /השכרה בחרסינה ,בית יפה מאוד,
 4חדרים  +מזגן  ,ללא גינה₪ 2,800/ ₪ 722,000 .
טל’ 058-3350776

להשכרה דירה בבניין  , 37/16משופצת ,
 2שרותים  ,מטבח גדול  ,אמבטיה ,
כיוונים מצויינים .לפרטים052-7203838 :

למכירה /השכרה דירה יפה ומסודרת  3 ,חדרים
בבניין  22דירה  + 15מזגן₪ 2,200 / ₪ 620,000 .
טל’ 054-5931015

שונות

להשכרה דירת  3חדרים ,קומה שניה ,חצי
מרוהטת054-7838731 .

דרושה עובדת משק בית למשרה מלאה.
לפרטים :יצחק 052-3629053
קבוצת תמיכה של  12הצעדים למתמודדים עם
בעיות אכילה 053-6206525

להשכרה דירת ארבעה חדרים בבנין .36
לפרטים-שרון 050-6718982
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חגיגה חקלאית ומתוקה לכל המשפחה בחבל יתיר!
חפשו בwaze-

מטע
דובדבן
מעון

פעילות
אתגרית

ה ר ש מ ה

מ ר א ש

דוכני תוצרת
מקומית ומזון

קטיף עצמי

מופעים לכל
המשפחה

ח ו ב ה

מ ס פ ר ה כ ר ט י ס י ם מ ו ג ב ל !
 ₪ 35לכרטיס ברכישה מראש
 ₪ 40לכרטיס ביום האירוע (מגיל  3ומעלה)

כרטיס משפחתי (לחמש נפשות בלבד)( ₪ 160 -כל כרטיס נוסף )₪ 35 -
*ניתן לרכוש כרטיס משפחתי בהרשמה מראש בלבד ולא ביום האירוע

רוכשים כרטיסים עכשיו!

6565 goyatir.co.il
*2019
חפשו בגוגל :פסטיבל הדובדבן

