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כ" ניסן )3/5/19( • פרשת קדושים  • הדלקת נרות: 18:59  • צאת השבת: 20:00
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בזכות האנשים, בגלל הרוח....

חוגגים 
עצמאות
חוגגים 

עצמאות
בקרית ארבע חברון

תפילת ערב יום 
 העצמאות חגיגית

ברוב עם  
ברחבת מערת המכפלה בליווי 
להקת נאור כהן- שירת הלב. 

ובהשתתפות ישיבת "ניר" וישיבת 
"שבי חברון".

 במקביל: הפנינג 
מתנפחים, דוכני מזון, דוכני 
משחקים ופעילויות לכל 

המשפחה

הרקדה 
והמשך 

ההפנינג 
לכל 

המשפחה

טקס יום 
העצמאות 

 המרכזי
למרגלות מערת המכפלה

הדלקת משואות 
חגיגית, קליפים 
קהילתיים, מופע 

זיקוקים מרהיב, הרכב 
נוער מתוצרת מקומית

19:1521:0022:00

הסעות לתפילה החל מ- 18:30 | הסעות לטקס החל מ- 20:00
יציאה מהחרסינה )ליד המקווה( דרך לב הקריה )ליד מאוחדת וליד הבנק( בשעות: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

שאטלים חזור לקריה החל מ- 22:30

פתיחת חגיגות יום העצמאות תשע"ט
יום רביעי ג' באייר)08.05(
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ימי העומר הם בסימן של התעלות רוחנית. 
יצאנו מחג הפסח ופנינו לקבלת התורה בחג השבועות, בו עם ישראל מקבל את השליחות להיות העם 

הנבחר, כפי שבא לביטוי במילים "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש". 
 בתהליך זה אנו חשים את ההתעצמות הלאומית ביום העצמאות, מתוך יום השואה והזיכרון. עם ששרד 
אלפיים שנות גלות  ושואה איומה, אשר בעקבותיה הוקמת מדינת ישראל ואנו חוגגים זאת מידי שנה 

בשנה ביום העצמאות, חגה של מדינת ישראל. על גבי קומה זו, זכינו לקומה שניה רוחנית המתבטאת ביום 
ירושלים וביום חברון.

התחושה הלאומית והביטחון המתעצבים בדור זה בו זכינו לחיות, הם גאווה וזכות לנו.
בתפקידי הציבורי החדש יו"ר הנהלת המתנ"ס, אני משתדל להביא תוכן זה לביטוי בטקסים שיהיו השבוע 

בע"ה. בתכנים חינוכיים וערכיים בפעילויות רבות ומגוונות במתנ"ס.
בהזדמנות זו אני מודה לראש המועצה מר אליהו ליבמן על האמון והתפקיד שהטיל עלי.

תודה ליעל שטגליץ מנהלת המתנ"ס על שיתוף הפעולה.לחברי ההנהלה, למנהלים ולצוות עובדי המתנ"ס.

עלי לציין שהמתנ"ס שרוי במצב מורכב ובתקופה לא פשוטה. 
אני תפילה ותקווה שבשיתוף כל הגורמים הקשורים נעלה על דרך המלך ונמשיך את העשייה למען תושבי 

קרית ארבע חברון.

בברכת חג עצמאות שמח,

ישראל אזולאי
סגן ראש המועצה

יו"ר הנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים
בס"ד
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בס“ד

תערוכת
אמנים
מקומית

#3
קרית ארבע חברון

אנו מתכבדים להזמין את הציבור
לתערוכת אמנים בנושא

שלם | לא שלם
התערוכה תוצג החל מיום ראשון
ל‘ ניסן 5.5 בלובי היכל התרבות 
פתוח לסיורים בתיאום מראש.

טקס השקה
בנוכחות האמנים וראש המועצה

יתקיים ביום שלישי
ליל יום הזיכרון לחללי צה“ל
ופעולות האיבה בשעה 21:30

(לאחר טקס הזכרון הממלכתי)

יום פתוח למבקרים ביום הזיכרון
בין השעות 10:00-13:00

לפרטים ותיאום סיור:
שירה 0505406217 

מוזמנים בשמחה!
7

משמעת
ללא עונשים
עם ד"ר אנאבלה שקד

בהרצאה נתמודד עם השאלה
למה עונש אינו יעיל?

נציג כלים אפקטיביים יותר 
ונלמד איך לחנך לאחריות 

ושיתוף פעולה

ט' באייר תשע"ט 14.5.19
אולם הוד במתנ"ס קרית ארבע

20:15 התכנסות
20:30 תחילת ההרצאה

ההרצאה 
מתאימה להורים 

לכל הגילאים

כרטיסים ניתן לרכוש באתר המתנ"ס
מרכז הורותעלות: 25 ₪ ליחיד, 40 ₪ לזוג

קרית ארבע-חברון
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לניהול הפנימייה 
וריכוז חינוכי / חברתי

מגורים במעלה חבר.
יכולת ניהול צוות מדריכים.

ניסיון בהובלת פעילות לא פורמלית.
מכתבי המלצה וממליצים - יתרון  

ישיבת שבי חברון לצעירים
מחפשת איש חינוך עם חזון ויכולת 

ביצועית

הישיבה  של  למייל  לשלוח  יש  קו"ח 

shaveyle@gmail.com
רק הצעות מתאימות תענה 

לפרטים (בשעות הבוקר) 02-6234843

יוסי 054-7556127  •  שירות  •  אמינות

· הנהלת חשבונות
· חשבות שכר

· דיווחים שוטפים וייצוג ברשויות
· דוחות שנתיים לעצמאיים

· ביקורת ועריכת דוחות לחברות ועמותות
· הצהרת הון

· ליווי בניהול העסק

ן ו ב ש ח ה  א ו ר
יוסי בן-דרור

עצמאיים
עמותות

חברות

שירותי ראיית
חשבון:
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למועצה הדתית קרית ארבע חברון

דרוש/ה
מנכ"ל למנהלת מערת המכפלה 

היקף משרה: 75%

הנוסח המלא: והמחייב של התפקיד, תיאור המשרה ודרישותיה 
Md9961083@gmail.com : ניתן בדוא"ל

עד ליום שני ט"ו באייר תשע"ט (20/5)

בברכה
דיין יוסף

ראש המועצה הדתית
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דירות

להשכרה דירת 3 חדרים בקרית ארבע בבנין 13\506 
פנוי מ- 1.6. לפרטים: 052-3121510

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

להשכרה בית 3 חדרים באדורה )בית פרטי + גינה( 
אופציה למחסן / יחידה צמודה 052-6051141  

שונות

 דרוש מנקה, 60 ש”ח לשעה, 4 שעות 
פעם בשבועיים )גמיש(. 054-2065005

ל”שדה כלב”, דרושים עובדים/ות עונתיים לקטיף 
דובדבן. אפשרות לעבודה חלקית. לפנות למנחם. 

052-4214426.  חיים.  052-6440689

מחפשת עזרה בנקיון הבית, אחת לשבוע. 
טלפון-050-8754342

קבוצת תמיכה של 12 הצעדים למתמודדים עם 
בעיות אכילה : 053-6206525

למכירה אופני הילוכים חדשות נמכרות עקב זכייה 
מחיר: 390 ₪   052-2832253
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עצמאותחוגגים 
בקרית ארבע חברוןעצמאותחוגגים 

בין השעות 11:00-15:00יום חמישי ד באייר 9.5.
במתחם הפארק והמתנ"ס

71 להקמת מדינת ישראל    51 לשיחרור חברון 

 הפנינג
ענקמשפחתי

  ליום העצמאותמופע חגיגי 
עמדות מזון ועוד...

במתחם הפארק והמתנ"סבין השעות 11:00-15:00יום חמישי ד באייר 9.5.

 מופע לוליינות
 ואקרובטיקה מרהיב
 

ומיוחד

מתחם קרבות עם 
 

סדנת גאגלינגרובי לייזר

דוכני הפעלות : קליעה למטרה,פינת ליטוף
 

 עמדות משחק ,חץ וקשת ועוד .. 

מתחם גימבורי לקטנטנים

שחקני רחוב ענק
מתנפחים


