כ"ו אייר ( • )31/5/19פרשת במדבר • הדלקת נרות • 19:17 :צאת השבת20:21 :

״אם לארץ נשמה -הרי ירושלים היא נשמתה של ארץ ישראל.״ (דוד בן גוריון)

משפט השבוע:

אמיר מנצורי

הי״ד
שיעור תורה לזכרו של סמ״ר
יתקיים במוצש״ק פרשת ״במדבר״ ,ערב יום ירושלים ,בבית משפחת מנצורי ( .)54/6בשעה 21.30

השיעור יועבר על ידי הרב אלמוג גמדני בנושא :יום ירושלים
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ישיבה נפרדת

בס"ד

האזכרה השנתית לרב משה לוינגר זצ"ל

הציבור מוזמן

לארוע הוקרה לפועלן
הלאומי -היסטורי
של הנשים בבית הדסה

פורצות הדרך להתיישבות יהודית
בתוככי חברון
האירוע יתקיים בעז"ה

בבית השלום

שכונה יהודית חדשה
בואכה מערת המכפלה
יום רביעי ,ב' סיוון התשע"ט ()5.6.19
בשעה 19:30
במעמד:

לפרטים :חסדיה 1599-505-400
חניה לרכבים פרטיים בתחנת הדלק
הישנה ביציאה מהקריה > הסעות הלוך
וחזור > מומלץ להצטייד בלבוש חם

המרא דאתרא מו"ר הגאון
הרב דב ליאור שליט"א
בהשתתפות:

השר אורי אריאל
ס .השר ח"כ ציפי חוטובלי
 18:00אזכרה לרב משה לוינגר זצ"ל בבית העלמין העתיק של חברון
 18:30סיורים בבית השלום
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ה”פרסומתנ”ס” מופץ גם בדיגיטל!
ניתן למצוא אותו גם בפייסבוק ב„קרית ארבע חברון  -הדף הרישמי”,
גם באתר החדש של המועצה https://kiryat4.org.il :וגם ב-ווצאפ.

אנו עובדים במרץ על תוכנית קיץ מלאה ועשירה
בשיתוף גורמים נוספים מהמועצה והקהילה.
עקב מצבו הכלכלי של המתנ„ס ,נכנסנו לתהליך התייעלות והבראה
מלווה באנשי מקצוע מטעם החברה למתנס„ים ובשיתוף המועצה ומשרדי ממשלה.

המתנ„ס ימשיך בפעילותו העניפה למען התושבים והקהילה.
עדכונים בהמשך.

בברכה,
הנהלת המתנ„ס והצוות.

מעו״ז בית״ר קרית ארבע גדל
ואתם מוזמנים לבוא ולהשפיע!

אנחנו מחפשים מדריכים
לא פחות מתותחים !
(אפשרי גם במסגרת מחויבות אישית)

שירה 055-8848622
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בס“ד

הודעה לציבור,

בשבוע שעבר התקיימה פגישה בנושא הקמת בית הכנסת המרכזי בקריית ארבע חברון.
בפגישה השתתפו נציגי המועצה ונציגי עמותות אשר מעוניינות להקים את בית הכנסת המרכזי,
באתר הגבעה מול קופת חולים מאוחדת.
הקמת בית הכנסת המרכזי תעשה בריכוז המועצה המקומית קריית ארבע חברון,
ובאמצעות עמותות שירצו לקחת חלק במימון הקמתו.
עמותות המעוניינות לקחת חלק פעיל בהקמת בית הכנסת המרכזי,
מוזמנות לפנות למנכ“ל המועצה ,מר שולי שמעון ,בדוא“לshuly@kiryat4.org.il :

הרבנות והמועצה הדתית
קרית ארבע חברון

בשורה לציבור

הרבנות והמועצה הדתית
קרית ארבע חברון

מקוואות קרית ארבע ורמת ממרא גברים ונשים
קיבלו ״רישיון עסק״ להפעלת המקווה.

בשורה לציבור

ממרא
קרית
מקוואות
הרישיון.
ורמתאת
ארבעלקבל
אפשרו
שלא
החוק מחייב להוציא רישיון עסק .עד היום היו הרבה ליקויים
ונשים
גברים
החשובה.
לאחרונה המוה”ד השקיעה כסף רב וב”ה עברנו את כל
לתעודההמקווה
וזכינולהפעלת
הביקורותעסק"
קבלו "רישיון
בברכה החוק מחייב להוציא רישיון עסק
עד היום היו הרבה ליקויים שלא אפשרו לקבל
דיין יוסף -ראש המועצה הדתית את הרישיון.
לאחרונה המוה"ד השקיעה כסף רב.
ב"ה עברנו את כל הביקורות
וזכינו לתעודה החשובה
בברכה
דיין יוסף
ראש המועצה הדתית
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לשיא קול הגברה ותאורה
דרוש/ה מזכיר/ה
ימי עבודה
ראשון עד חמישי בשעות הבוקר
שעווה
במחירים זולים

גבות
ושפם

דרישות:
יחסי אנוש טובים
ראש גדול
ידע באופיס
ידע ברשתות המדיה והפרסום
(פייסבוק,טויטר וכדו’)

צביעת
גבות וריסים

מבצע לרגל הפתיחה
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הלקוחות הראשונות

סידור גבות במתנה

נא לשלוח קורות חיים
למיילsikol.co.il@gmail.com :
לפרטים 050-3088444

מרגלית אפרסמון | בוגרת בי“ס ”גלית אטליה“

קרית ארבע 37/10

0523006279

Z0523006279@gmail.com
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מיליון ביהודה ושומרון

קדמון הביאו
את רבינוביץ
למעון
הבן של רבינוביץ
משחק עם הבת של
ברומברג בפעוטון
ברומברג וקדמון ילדו
באותו שבוע והעבירו את
כל חופשת הלידה ביחד

מעון  -מחברים אנשים!
בואו לפסטיבל

'דובדבן ביער'

דובדבן
ביער

צמוד למדד 4/19

קטיף דובדבנים חוויתי במושב מעון

בתאריכים:
כ"ו באייר 31.5.19
ד' בסיון 7.6.19

1,027,000

₪

דו משפחתי מפנק 112 ,מ"ר
במושב מעון תהנו מחווית מגורים אינטימית ומשפחתית > קהילה חזקה ומגובשת
> קרבה למוסדות חינוך ותרבות > נופים בראשיתיים

אפרת > 058-4317210
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קייטנות קרית ארבע חברון
הורים יקרים ,גם השנה מפעילה המועצה המקומית קרית ארבע
חברון חודש של קייטנות לכלל הגילאים במחיר מוזל .הקייטנה
כוללת הזנה ,הסעות ,בריכה ,פעילות חוץ ,חוגים ועוד ....רישום
מוזל עד לתאריך א’ סיוון  .4.6לאחר תאריך זה ועד ה  10.6מחיר
הקייטנה  680ש”ח .שימו לב -לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה .אנא הזדרזו להירשם.
רישום באתר המועצה או בכתובת  www.eduk4.org.ilבברכה ,צוות אגף חינוך וחברה
מוסד

תאריכי
הקיטנה

שעות

מיקום

שם
הרכז/ת

עלות

הליך רישום

גני הילדים

כ״ח סיוון -1/7
כ״ב תמוז 25/7

8:00-13:30

גני הילדים
לפי שיבוץ

גילה ביר

630

ממ״ד בנים

כ״ח סיוון -1/7
כ״ב תמוז 25/7

13:00-8:00

ממד בנים

הרב אלמוג
גמדני

א-ג160 -
ד-ה630 -

ממ״ד בנות

כ״ח סיוון -1/7
כ״ב תמוז 25/7

8:00-13:00

ממד בנות

שלומית
קורן

א-ג160 -
ד-ה630 -

אלוני ממרא

כ״ח סיוון -1/7
כ״ב תמוז 25/7

8:00-13:00

אלוני ממרא

ליאל
רבינוביץ

א-ג160 -
ד-ה630 -

גוונים

כ״ח סיוון -1/7
כ״ב תמוז 25/7

8:00-13:00

גוונים

זיוה עבאדי

א-ג160 -
ד-ו630 -

ת״ת ברקאי

כ״ח סיוון -1/7
כ״ב תמוז 25/7

8:00-13:00

תת ברקאי

הרב ברוך
מימון

א-ג160 -
ד-ו630 -

דרך אתר המועצה
או בקישור
eduk4.org.il
דרך אתר המועצה
או בקישור
eduk4.org.il
דרך אתר המועצה
או בקישור
eduk4.org.il
דרך אתר המועצה
או בקישור
eduk4.org.il
דרך אתר המועצה
או בקישור
eduk4.org.il
דרך אתר המועצה
או בקישור
eduk4.org.il

קניין תורה

המשך לימודים
ע״פ הודעת ביה״ס

8:00-13:00

קניין תורה

חט״ב אולפנה

כ״ט סיוון -2/7
ט״ו תמוז 18/7
כ״ח סיוון -1/7
ט״ו תמוז 18/7

8:00-13:00

אולפנה

הרב פורת
נגר
חרות ונינו

בשכר לימוד

אין צורך ברישום

650

מזכירות חט״ב

8:00-13:00

יתק״א

הרב מעוז
לשם

650

דרך אתר המועצה
או בקישור
eduk4.org.il

מחנה נודד
ו-ח בנים
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בנים
ושבו
לגבולם

תאריכי המפגשים:
חמ״ד ״חברון בנות״

חמ”ד חברון בנות
שמחים להזמין את הבנות והוריהן

 יום ב׳ |  | 1.7כח׳ בסיון 16:30-17:30
 יום ד׳ |  | 3.7ל׳ בסיון 16:30-17:30
 יום ג |  | 9.7ו׳ בתמוז 16:30-17:30
 יום ג׳ |  | 16.7יג׳ בתמוז 16:30-17:30

לסדנת

המפגשים יועברו ע”י צוות ביה”ס,

הכנה לכיתה א׳

מרפאה בעיסוק ומנהל שפ"ח.

 4מפגשים חווייתיים לבנות,
בקבוצות קטנות בבית ספרנו
להכיר ,לגבש ולהיטיב עם המעבר
מהגן לכיתה א׳

הנושאים :מעברים | איך לארגן ולשמור על
הציוד שלי :הילקוט ,והקלמר | כותבים בכיף:
היכרות עם המחברת שלי ,כתיבה נכונה
ומסודרת – גרפו מוטוריקה | צלילים ,חרוזים -
מודעות פונולוגית | אסטרטגיות לניהול ועמידה

הסדנא מיועדת לבנות ,וכוללת סדנא אחת להורים

הסדנא  50שח בלבד .ההשתתפות בסדנא מותנית ברישום מראש (עד י״ז בסיוון )20/6
עלות
בזמנים.
במזכירות ביה”ס ,בטל׳ 02-9961050 :או בהודעת ווטסאפ  .052-6767288מס׳ המשתתפות מוגבל!
נשמח לראותכם ,ההנהלה וצוות ביהס
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מכרז
למנהל/ת
קונסרבטוריון
בקרית ארבע

מפגש נשים מצפות

שי לכל משתתפת

במעגל חברות השותפות בהתמודדות,
נשב יחדיו על קלף ,קפה וטעימה.
נחייך ואף נזיל דמעה
ובעיקר נתמלא אחווה ותקווה.

תיאור התפקיד:

ניהול ותפעול הפעילות המוסיקלית השוטפת במתנ“ס
פיקוח על הפעילות המוסיקלית בבתי הספר-מודל יישובי
היקף משרה50% -
דרישות התפקיד:
בעל/ת תואר ראשון לפחות בתחום המוסיקה
ניסיון של הוראת הנגינה במשך  5שנים לפחות
ראש גדול ומוטיבציה
יחסי אנוש טובים

מוזמנות באהבה
ביום ראשון י"ג בסיון ()16.6
מפגש חברות19:30 :
התחלת מעגל20:00 :
מיועד לנשים המתמודדות עם אתגרי הפוריות

להרשמה ופרטים :אורית 0525666983

שליחת קו“ח עד לתאריך  13.6למייל
k4music.cons@gmail.com
רק הצעות מתאימות תעניינה

למחלקת הנוער בקרית ארבע
דרוש/ה רכז/ת נוער
לציבור הממלכתי

למדרשת מעלה חבר
דרושים:
משווק/ת

דרישות התפקיד:
ראש גדול אחריות מסירות
יצירת קשר אישי ניסיון בעבודה
עם נוער הדרכה והובלת
פרויקטים ואירועים סביב מעגל
השנה עבודה בשעות לא
שיגרתיות בעיקר בסופי שבוע.

היקף משרה 15 :שעות שבועיות
אפשרות לעבודה מהבית

מזכירה ארגונית
לתקופה זמנית

קורות חיים ניתן לשלוח
ל elishfed@gmail.com
עד יום א’  09.06.19בשעה 16:00

תקופת העבודה :מיידית-י"א תשרי
לפרטים :חיים 0528990278
קורות חיים נא לשלוח למייל:
chaim@mhever.org.il
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דירות
למכירה/להשכרה :דירת  4חדרים בניין 26
דירה + 16מזגן+סורגים ,שירותים כפולים
054-5931015 .₪ 2,600/₪ 660,000

למכירה/השכרה :בחרסינה בית יפה מאוד4 ,
חדרים  +מזגן ,ללא גינה₪ 2,800/₪ 722,000 .
טל’ 058-3350776

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

להשכרה :בית מפואר וענק בבני ביתך -רמת
ממרא +גינה גדולה 8 ,חדרים +סלון גדול,
מטבח מפואר 4 ,חדרי אמבטיה 5 ,שירותים
לפרטים03-6416138 -

להשכרה :דירה  37/16משופצת 2 ,שרותים,
מטבח גדול ,אמבטיה ,כיוונים מצויינים
052-7203838

למכירה :קוטג’ ברמת ממרא 7 ,חדרים במרכז
החרסינה .כולל מרפסות וגינה .לפרטים:
053-2400474

להשכרה :דירת  3חדרים ,בבניין  506קומה
שנייה .לפרטים052-3121510-

להשכרה :דירה בגבעת האבות ,מוארת ,יפה
+הסקה .לפרטים :ענת052-8397918-

למכירה :דירת ארבעה חדרים 80 ,מ”ר ,קומה
ראשונה במרכז הקריה ,מטבח ואמבטיה
משופצים ,לפרטים052-4317254 -

שונות
מחפשים עזרה בתשלום לעבודות קלות במשק
בית ,בשעות גמישות .לפרטים054-2090526-

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

למדרשת מעלה חבר דרוש:
רכז פעילות למחלקת הרצאות
דרישות התפקיד:
ניסיון חינוכי– רצוי בחינוך הבלתי פורמלי אוריינטציה שיווקית ניסיון בעבודה ארגונית
היקף המשרה 80% -תחילת עבודה -מיידית

לפרטים :חיים -מנהל המחלקה 0528990278
קורות חיים נא למייל  chaim@mhever.org.ilנא לציין עבור רכז הרצאות
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בל רשאון
פסיט
שישי

יום ״ו באייר
כ
9:00 - 1 31.5
5:00

פ
יוסםיטשיבל שני
שי

7.6
 5:00ד׳ בסיוון
1
9:00

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

