כ"ג תמוז ( • )26/7/19פרשת מטות • הדלקת נרות • 19:19 :צאת השבת20:21 :
המחלקה לתרבות תורנית במתנ"ס מזמינה ל:

עם רבה של ירושלים,
הראשון לציון
הגאון

הרב שלמה עמאר

שליט"א

שיתקיים

ביום שלישי הקרוב,

כ"ז בתמוז ( )30/7בשעה 20:30
בבית הכנסת "אלון יוסף"
בקרית ארבע חברון
הציבור מוזמן
ישיבה נפרדת

משפט השבוע:
"ההתענינות בצד הטוב של כל אחד ואחד,
מכסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים שרואה" (הרב קוק)

ערב התעוררות,
וחיזוק לימי
בין המיצרים
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"...בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל
ובזכות נשים צדקניות יגאלו"

ערב לימוד לנשים בנושא:
שמירת הלשון ולימוד זכות
יתקיים ביום שני הקרוב כ"ו בתמוז 29/7
החל מהשעה 20:00
באולם "הוד" במתנ"ס
בתוכנית:
 20:00התכנסות וכיבוד קל
 20:15הגב ′שלומית קורן בנושא:
"לימוד זכות-האבן שלי בבנין בית המקדש"..

 21:00הרבנית ענת גנירם בנושא:
לקטוף משושני הדיבור והשתיקה -רעיונות והלכה למעשה
ציבור הנשים מוזמן * עלות 5 :שח

שיעור תורה לזכרו

של סמ״ר אמיר מנצורי

הי״ד

יתקיים במוצש״ק פרשת ״מטות״,
בבית משפחת מנצורי ( .)54/6בשעה 21.45

השיעור יועבר על ידי הרב נועם ולדמן
הציבור מוזמן! ישיבה נפרדת
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מתחילים את הצום אחרת....

מקדש בלהבות -
סיפורו של הקרב האחרון
ערב מרתק
עם גרשון בר כוכבא
על חורבן הבית
צום ט' באב -מוצ"ש פרשת "דברים"-חזון
( )19/8בשעה  22:15בהיכל התרבות
מחיר כרטיס ₪ 20
כרטיסים באתר המתנ"סmk4.org.il :
הזדרזו והבטיחו מקומכם!

דרוש
חיזוק!
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שיחה עם אלוף משנה במיל' גולן ואך
בהיכל התרבות בקרית ארבע חברון

גולן יליד קרית ארבע ,משמש היום במיל'
כמפקד משלחת יחידת החילוץ הישראלית.

השיחה תעסוק במשלחות ישראל לארצות אסון
בעיני מפקד המשלחת.

השיחה תתקיים ביום רביעי ,ו’ באב תשע"ט ()7/8/19
בשעה 20:30
כולם מוזמנים!
הכניסה חינם!

כ

תיבה ובימוי:

אורית
סיסו • תאו
ר
ה
ו
ס
א
ונ
ד:

עי

דן נחום ,נוע

ה
בן שמעון •
שירה :שחר

צוברי

צלם :עמיחי מעטוף

המופע יתקיים במוצ"ש פרשת "עקב" ,כ"ג באב ( )24.8בשעה  ,21:00בהיכל התרבות

בקרית ארבע חברון  Iמחיר כרטיס 50 :ש"ח  Iהרכישה מראש דרך האתרhttps://tickchak.co.il/5991 :
בערב המופע בכניסה להיכל במזומן בלבד  Iנא לא להביא תינוקות.
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תוכנית "תור הזהב" מזמינה אתכם:

מועברת ע"י אורי שכטר

סגן אלוף במיל' ,פעיל חברתי ומנכ"ל שורשים
הציבור מוזמן ,הכניסה חופשית

הגה ויזם קבוצה של אזרחים שמכירים את האזור ,איך לחפש
את  3הנערים נפתלי פרנקל ,גיל-עד שער ואייל יפרח הי"ד
שנהרגו בגוש עציון ,ובעזרתו ובעזרת אנשיו מצאו את הבנים.

ההרצאה נותנת כלים מעשיים כיצד להיות אנשים
טובים יותר ,משמעותיים יותר ,תורמים ומשפיעים
יותר ,במעגל הפרטי ,הקהילתי ,ןהלאומי ,וכיצד
נוסיף לחיינו שמחה ואושר .ההרצאה מתאימה
לחברה הישראלית על גווניה השונים
והיא מלווה במצגת מרגשת.

יום ראשון  28.07כ"ה בתמוז בשעה 20:30
באולם "הוד" במתנ"ס
6

ת קרית ארבע

/ות

ספקה

שים וגברים כאחד.

מצא באתר האינטרנט של המועצה
www.ki

ותעודות השכלה יש לשלוח לדוא"ל
לתאריך 26/06/2019

מתחילים ביום שני הקרוב י"ט בתמוז
בקריה
בביתכנסת
בבית
המרכזיבקריה
הכנסת הכללי
התחלנו!
מוזמנים
להצטרף!!

בנוסף יתקיימו שיעורים מרבנים ודמויות מרתקות נוספות
צילום :עמיחי מעטוף
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יום הערכות יישובי לשנה"ל תש"פ
שלב ד' תוכנית החומש למצוינות
בנושא :מצוינות לימודית
כלל צוותי החינוך בעיר האבות
מוזמנים ליום הערכות יישובי

ביום שלישי ה' אב תשע"ט ()6.8.19
בהיכל התרבות העירוני
במעמד :ראש המועצה מר אליהו ליבמן
ומחזיקת תיק החינוך הגב' ליטי סעייד
סדר יום:
8:30-8:15
9:00-8:30

התכנסות ,רישום וכיבוד
פתיחת הנושא השנתי:
מצוינות לימודית כולל מפגש עם נתונים
 10:30-9:00רב ניצב מר רוני אלשיך-מפכ"ל המשטרה לשעבר
בנושא" :הקשר בין יעדים לערכים במנהיגות משרתת"-
הצצה למשטרת ישראל.
 11:15-10:30גב' יונת למברגר ראש אולפנת אוריה בגוש עציון-
"ריקוד הטנגו בינינו לבין הצלחת התלמידים"
 11:30-11:15הפסקה וכיבוד
 13:00-11:30חלוקה לפי מסגרת חינוך ,סדנא בהובלת מנהלים,
פסיכולוגים ויועצות -הערכות ליישום שלב ד' בתוכנית
החומש -מצוינות לימודית.
בואו בשמחה!
צוות אגף חינוך וחברה
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רית ארבע
נוער ק
ים קומה!!
הרב דורון"
עול
ת דביר בן
שמ
"לעילוי נ

המשימה:

להרבות בלימוד תורה ובמידות טובות ולצבור:
 90כוכבים  42כוכבי ת"ת ו 48 -כוכבי זהב של מעשים טובים.
משך המבצע :מיח תמוז עד כט אב
המבצע בתוקף :כל יום בכל מקום
איך צוברים כוכבים??

כוכבי לימוד:

 25דקות לימוד תורה :לבד -כוכב  .1בחברותא 2 -כוכבים.

בימי ראשון וחמישי ב 20:30נעשה לימוד משותף ברוב עם בישיבת ניר (כיבוד משוגע!!!ברור)...

לב זהב:

תפילין -שבוע שלם 2 -כוכבים
הסיירת האנושית לאיכות חיים:

כל טובה ליהודי =  1כוכב זהב.
יום עבודה במעיין/התנדבות במקום כלשהו 5 -שעות לפחות 3 -כוכבים.
כל קבלה עצמית על השתדלות בכבוד החבר ,שמירת הלשון הגדלת ראש ולקיחת אחריות.

נפש בריאה בגוף בריא
אימון ריצה של  10דק לפחות -כוכב ׀ אימון כוח של חצי שעה -כוכב

והעיקר :זכרו כי שניים אלו :ת"ת וחסד הם ממחזיקי העולם
כאמור בפרקי אבות" :על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה
ועל גמילות חסדים".
וגם שכר בעוה"ז יש ויש!
• חברי מועדון הכוכב יזכו בטיול סנפלינג מפנק במדבר יהודה שבסיומו מנגל
מלחיץ!! • למתמידים שזכו לסיים שני כרטיסים – חדר בריחה חוויתי!!!
• הסיירת!!! ארבעת החברה שיצברו את מספר הכוכבים הגבוה ביותר יזכו ב..
פרסום בהמשך • .בנוסף שכבה שסך מספר הכוכבים שלה
יעלה על  1200תזכה בתקציב ענק למנגל קטלני...
לפרטים והצטרפות .אורי.0525405577 -
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מחלקת נוער

בני עקיבא
 22:20עונג שבת ׀  17:50ירידה מחרסינה
 18:45לימוד צוות ׀  19:05מפקד
מנחה ׀ פעולות ׀  20:20ערבית והבדלה

אריאל בנות חרסינה
לימוצ ב 16:45׀ מפקד ב17:00
מחכות לכולן!!

אריאל בנים חרסינה
תותחים! סניף השבת ב 16:30׀ לימוד צוות ב.16:15
השבוע יום ראשון ערב סרט בסניף
וחמישי מחנה מטורף של הסניף עם מלא פעילויות!!
פרטים אצל המדריכים .ניפגש אחים! שבת שלום!!

אריאל בנות קריה

למגן אש
(ליד המועצה הר חברון)
דרוש עובד טכני

לימוצ 17:00 :׀ מפקד17:30 :

בנ״ע נופי ממרא
 16:40לימוד מדריכים ׀  17:00מפקד כחולבן ובזמן!!
פעולות ׀  17:45מנחה
מחכים לכולם

במעבדה ובעבודות חוץ

נוער

ראש גדול • רישיון חובה
עבודה לטווח ארוך בלבד!

ימי ראשון-שלישי :שבוע עבודה בנות שווה
מטעם השומר החדש .בקסטל.
יום שני :פעילות ז-ח במועדון הממלכתי
ז-ח בנים יום שדה
ימי שני-שלישי :טיול לשביעיסטים פרטים
והרשמה אצל יאיר בן יעקב
יום שלישי :פעילות לז-ח עם לוחמי מג"ב
במועדון הממלכתי
יום חמישי 2 :דגלים לז-ח בנים

לפרטים :משה 0537763936
נמרוד 0537764045

רפת מעון כרמל

מחפשת עובדים
לשמירה וחליבה

מסע חיבורים!!
כ"ט בתמוז 1/8

עבודה במשמרות

יציאה בשעה  8:00מהמתנ"ס
עלות  30ש"ח
הרשמה חובה -אצל הרכזים!

פרטים נוספים:
נחמיה פלק0528903575 :
שמואל גלאס0528903566 :
10
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בית מדרש ערב
קריית ארבע חברון

שמח לבשר לציבור הנשים

חם לכם??
עושים בריכה בחצר?

על פתיחת שיעור שבועי חדש של

יותר כיף לעשות
את זה יחד!

הרבנית עידית איצקוביץ
בנושא :פרשת שבוע

צעירי החרסינה מוזמנים

אשר יתקיים במהלך
שנת תש"פ הבעל"ט
בימי שלישי בשעה 15:00

תביאו את הבריכות והגיגיות שלכם..
אנחנו נדאג לשאר!

ההרשמה מראש בעלות 500 :ש"ח
לנרשמות עד י"א אב המחיר 450 :ש"ח

הורים וילדים ביום רביעי 31/7
בשעה  16:00לפארק בחרסינה
לחוויה רטובה ומחברת.

(השיעורים יחלו ביום שלישי י' אלול)
להרשמה :מירית0522820305 :

לפרטים נוספים:
אסתר גורי רכזת צעירים בחרסינה
0542201138

השיעורים לעילוי נשמתו של
הרב דוד מרדכי הכהן גולדנברג ז"ל

ספריה
שיחה בנושא חידוש החודש

חוויה בספרית קרית ארבע
מוזמנים להרצאתו של

אריה רוקח

חוקר ומרצה ללוח העברי

”הלוח העברי ,כמה פשוט כמה נפלא“
יום שלישי | ה‘ באב תשע“ט | 6.8.19
בשעה 20:00
בספריה הציבורית קרית ארבע
דמי כניסה 15 :ש“ח
בני נוער ומבוגרים מוזמנים
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חופשת קיץ
בספריות קרית ארבע

למועצה המקומית
קרית ארבע

דרושים/ות
למועצה המקומית קרית ארבע

בתשעה באב הספריה סגורה!

דרושים/ות

מחלקת נוער
.1
פסיכולוגים/יות
מנהל/ת.1 100% :
היקף משרה

החל מיום שני י"א באב 12/8/19
ועד יום חמישי  22/8/19ועד
בכלל הספריות יעבדו
בשעות הבוקר בלבד.
בימי שישי הסיפריות
תפתחנה כרגיל.
בברכה,
נורית כהן וצוות הספריה

פרטים נוספים :אבי 02-9969536
היקף משרה50% :
הלל 025325245
נוספים:
ואספקה
פרטים רכש
 .2מנהל/ת תחום
היקף משרה100% :
פרטים נוספים :חיים 02-9969506

 .2סייעים/ות לגננת

 .3עו"ס קהילה
היקף משרה :בין  40%ל100% -
היקף משרה50% :
פרטים נוספים :נעמי 02-9969526
פרטים נוספים :רות היזמי 029969559

כאחד .לבי"ס
תחזוקה
 .3איש
המשרות מיועדות לנשים וגברים

היקף משרה100% :
המידע המלא והמחייב של המשרות נמצא באתר האינטרנט של המועצה
www.kiryat4.org.il
רחל כהן 029969541
פרטים נוספים:

 .4חשב/ת שכר

הצעת מועמדות בצרוף דף קורות חיים ותעודות השכלה יש לשלוח לדוא"ל
 k4@kiryat4.org.ilעד לתאריך 26/06/2019

היקף משרה25% :
פרטים נוספים :חיים 029969506

 .5סייעים/ות לתלמיד בודד

היקף משרה :בין  30%ל75% -
פרטים נוספים :רחל כהן 029969541
רות היזמי 029959559

שבי חברון

דרוש

.6סייע/ים/ות כיתת/יים/ות

היקף משרה :בין  70%ל100% -
פרטים נוספים :רחל כהן 029969541

רכז תפעול למחלקת חוץ
משרה מלאה
עבודה לטווח ארוך
ניהול פרויקטים
ארגון לוגיסטי
סיוע שוטף למנהל המחלקה

 .7מילוי מקום לסייעות כיתתיות
לחופשות לידה
היקף משרה :בין  50%ל100% -
פרטים נוספים :רחל כהן 029969541

 .8מלווה הסעות חינוך מיוחד

דרישות התפקיד:
גמישות בשעות העבודה וזמינות בשעות לא שגרתיות
ניסיון בתפעול  /לוגיסטיקה -יתרון * ידע בישומי
מחשב * יחסי אנוש מצוינים -חובה!
גמישות ,סדר ,ירידה לפרטים ,דינמיות
* רישיון נהיגה
* מגורים גוש עציון/קרית ארבע/הר חברון והסביבה

היקף משרה :בין  40%ל80% -
פרטים נוספים :נעמי מנצור 029969331
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.
המידע המלא והמחייב של המשרות נמצא
באתר האינטרנט של המועצה
www.kiryat4.org.il
הצעת מועמדות בצרוף דף קורות חיים
ותעודות השכלה יש לשלוח לדוא"ל
 k4@kiryat4.org.ilעד לתאריך 4/8/19

תחילת עבודה מיידית
יש לשלוח קורות חיים
עד לתאריך  2.8.19ל:
Avraham@shaveihevron.org
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רוצה להציל חיים?!

והסביבה
"אחי חברון
טאקוונדוארבע
תושבי קרית
ארבע
יהודה" קרית
מועדון

הישגים!
להביא
ממשיך
אותך!!
צריכים
בגדרה
הכיבויבפסח
שהתקיימה
התנדבישראל
באליפות
בקריה
לתחנת

דרושים מדריכים
מדריכים
בתכנית דרושים
"קרב"

מועדון
שותףחברי
השתתפו
שליהודה!
הקרביתגזרת
הנבחרתורכוש בכל
להצלת הנפש
ותהיה
קרית ארבע והגיעו להישגים מרשימים!!
בקטגורית הקדטים:
ישראל!
אלוף
משולביםראשון.
רבוח  -מקום
יוסף
השוטפת
בפעילות
המתנדבים
ישראל!
אלוף
ראשון.
מקום
מוזיץ
דודבמסגרת תחנות הכיבוי ומהווים

בתכנית "קרב" למעורבת בחינוך לשנת תש"פ

למעורבות בחינוך
לשנת תש"פ

בואו להתנדב!!

לבתי ספר יסודיים בקרית ארבע

בתחומים :מוסיקה /דרמה/מחול /צילום /נגרות

חברון
לבתי ספר יסודיים בקרית ארבע
לימודי סביבה וגינון /מחשבים  /גא'גלינג
בתחומים:
נדרש ניסיון בהדרכת ילדים /נוער ו/או השכלה
צילום /נגרות
מוסיקה /דרמה/מחול/בתחום.
מותנית בראיון.
וגינון/הקבלה לעבודה
*
ג'אגלינג
מחשבים/
לימודי סביבה

לצוות הסדיר
אדירה
מכפלת כוח אדם
הנערות:
בקטגורית
התחנה.
כבאי
של
אביגיל חושן -מקום שני

שלישי
שמוע -
דירות שרה
מקוםומעלה,
מגיל 15
(מיועד לנוער
מקום שלישי
זנדר -
נעמי
להשכרה:שרה
בריאותי
במצב
לימודית/עבודה)ג’
מסגרת מרכזי קומה
ובעליבמיקום
תקיןחד’
דירת 3

* המודעה מנוסחת בלשון זכר  -אך מכוונת לנשים וגברים
כאחד.

נדרש ניסיון בהדרכת ילדים /נוער
ו/או השכלה בתחום.
נא לשלוח קו"ח למיילavim@karev.org.il :

לפרטים 050-4323657 -או 02-6520302
קורס הכשרה יערך בקיץ.
להתמיד ולהשקיע!
להשכרה :בנופי המשיכו
ג’קוזי ,מטבח
ממרא 4 ,חדרים,
להירשם!
הזדרזו
052-7658800הדרך!
מחסן.בהצלחה בהמשך
אמריקאי ,גינה,
אלון אנקרי 0528799146-׀ דוד אלמליח0507929971-
מאמנת קומה
בבניין 506
חדרים,
טאקוונדו
גלבוע-
להשכרה :דירת  3ספיר
052-3121510
שנייה .לפרטים -שרה בן אהרון -מדריכת טאקוונדו

* הקבלה לעבודה מותנית בראיון.
* המודעה מנוסחת בלשון זכר  -אך מכוונת
לנשים וגברים כאחד.
נא לשלוח קו"ח למיילavim@karev.org.il :
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Para inscribirse comunicarse
בהנחיית המורה מארק נירן
Yosef Alte :
מפגש ראשון5.8.19-
 0548148041בואו לעודד!
הרשמה אצל יוסף אלטה:
0548148041

''לelishfed@gmail.com :
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למועצה המקומית קרית ארבע
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דרושים/ות

בס"ד

שידוך נוצר משילוב נכון בין האפשרויות שפותח ה',
לבין רצון האדם וחתירתו לנצל את האפשרויות.

יוזמה חדשה יוצאת לדרך..

ליווי בדרך להקמת המשפחה
מפגשים אישיים לייעוץ והכוונה ע"י מנחות מוסמכות
לפנויים ,לפנויות ולהורים ,בכל שלב בתהליך
המעוניינים בליווי והכוונה אישית ומדויקת,
מוזמנים לפנות ולתאם מפגש:
בתיאום איתה

בימי ראשון בשעות 17:00-19:30
במרכז ש.י.ל במועצה
בימי ראשון בשעות 17:00-19:30
במרכז ש.י.ל במועצה
בימי ראשון בשעות 19:30-22:00
במרכז ש.י.ל במועצה

מפגש ראשון ללא תשלום ,כל מפגש נוסף בעלות סמלית של ₪ 40
14

למכירה :דירת קרקע  5חדרים,
נגישה ,בפרוייקט נופי כרמים
לפרטים052-2967286 :

דירות
להשכרה :דירת  3חדרים,
משופצת ,קומה ב‘ ,דו“ש ,פלדלת.
לפרטים052-3121510 :

מחפשת אשה/בחורה
לעבודת נקיון וסדר בביתי.
עובדת יסודית וחרוצה .בישוב כרמל.
עדיפות לימי חמישי בבוקר.
תודה רבה ,שירה 0525089585

להשכרה

בית קרקע בישוב בית חגי
חמישה וחצי חדרים 145 -מטר .סלון ענק.
חדר אוכל ניפרד ,מטבח חדש ,שלושה
שירותים ושתי אמבטיות ,גינה.
 2,600ש“ח כניסה מיידית.
יעקב .0533383247

לפני חג הפסח נמצאה בכניסה לבניין ,301
ליד דלת ביתנו ,חבילה עטופה כמתנה
ובה ספלים.
נשמח להשיב את האבידה לבעליה.
נסיה0585996195 -

להשכרה

דירת  3.5חדרים ,בניין  , 36קומה א',
משופצת במצב מצוין.
כניסה :א' חשוון תש"פ ()30.10.19מחיר ₪ 1,900
הנחה ללומדי תורה.
ראובן 0522788150

למסירה ללא תשלום

 35כרכים
של האנצקלופדיה העברית
נא לפנות לצבי0505335672 :

תלמידים יקרים!

קרית החינוך מעלה חבר
קרית החינוך מעלה חבר
באבלו הכבד
משתתפת
המסורהחינוך מעלה חב
משתתפת באבלו הכבד של עובדנוקרית
עובדנו המסור
של
דן טומבינג

דן טומבינג

משתתפת באבלו הכבד של עובד
על פטירת אביו יעקב ז"ל
דן טומבינג
מן השמיים תנוחמו

והתלמידיםאביו
פטירת
פטירת אביו יעקב ז
עלהצוות על
ראשי הישיבות,

תלמידי חוץ
המקבלים חופשי חודשי

יעקב ז"ל

בברכה צוות אגף חינוך וחברה

ראשי הישיבות,
הצוות והתלמידים

מן השמיים תנוחמו
ראשי הישיבות ,הצוות והתל

מתבקשים להביא אישור לימודים
עד לתאריך י"ד אב 15.8
למשרדי אגף החינוך.

מן השמיים תנוחמו
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