
ט"ז תמוז )19/7/19( • פרשת פנחס • הדלקת נרות: 19:23  • צאת השבת: 20:25
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בואו לערב + בוקר של מפגש מרתוני חדשני ומיוחד 
בו נשב ונבנה יחד תכנית קהילתית שתשלב את כל אלה.

ערב של חיבור בין אנשים ועסקים, מוזיקה טובה, 
אוכל מפנק, פעילויות מדליקות, 

בהנחיית חברת "מינגה"- שתעיף את החלומות שלכם, 
ותוציא מהם תכנית ביצוע בשיתוף המתנ"ס והעסקים.

אוהבים קיץ?
אוהבים לבלות?

אוהבים 
את הקריה?

יום חמישי כ"ב בתמוז 25.07 החל משעה 18:00 
באולם הוד במתנ"ס

יום שישי ארוחת בוקר מפנקת, סיכום יעדים 
והצגת התכניות המוגמרות

להרשמה: 029961666
מחיר לנרשמים מראש: 10 שח.  בערב עצמו: 20 שח.

כשעסקים 
וקהילה 

נפגשים

נדחה למועד אחר. 

על המועד החדש תצא הודעה



 מתחילים ביום שני הקרוב י"ט בתמוז
בבית הכנסת הכללי בקריה

 
 

 
 

 למועצה המקומית קרית ארבע
 ים/ותדרוש

 
 

 מנהל/ת מחלקת נוער .1
 100%: משרה ףהיק

 02-9969536 אבי  פרטים נוספים:
 

 רכש ואספקהתחום מנהל/ת  .2
 100%: היקף משרה

 02-9969506 חיים פרטים נוספים:
 

 עו"ס קהילה .3
 50%: היקף משרה

 02-9969526 נעמי פרטים נוספים:
 
 

 ת לנשים וגברים כאחד.ומיועד ותהמשר
 

המידע המלא והמחייב של המשרות נמצא באתר האינטרנט של המועצה 
www.kiryat4.org.il 

 
יש לשלוח לדוא"ל בצרוף דף קורות חיים ותעודות השכלה הצעת מועמדות 
 @kiryat4.org.ilk4 9201/60/26תאריך  עד ל 

 
 
 

בנוסף יתקיימו שיעורים מרבנים ודמויות מרתקות נוספות
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 ..."בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובזכות נשים צדקניות יגאלו"

 ערב לימוד לנשים בנושא: 
 שמירת הלשון ולימוד זכות 

יתקיים ביום שני כ"ו בתמוז 22/7 החל מהשעה 20:00 
 באולם "הוד" במתנ"ס 

עקבו אחר הפרסומים
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בתכנית:
* 08:30-08:00: עלייה לאוטובוס ברחבת סופר יעקבי ולאחר מכן ליד סופר חדד בחרסינה.

* נסיעה לכיוון באר שבע, עצירה לתצפית במצפה אשתאול. ביקור בפארק נחל באר שבע וסיור במקום 
* ביקור במוזיאון אנז"ק בבאר שבע

* ארוחה בשרית במסעדה
* נסיעה חזרה עם עצירה באזור קרבות נוסף

   חזרה משוערת בשעה 17:30.

יש להביא: הרבה מים, ארוחת עשר, כובע.
מחיר מסובסד: 150 שקלים למשתתף. יש לשלם במזומן.

רישום: במזכירות המתנ"ס קרית ארבע בלבד
התכנית בכפוף לעמידה בזמנים, כך שייתכנו שינויים.

"כיבוש באר שבע שינה את המפה הפוליטית באזור... יומיים אחר 
כך, באה לעולם הצהרת בלפור, שעיקרה תמיכה של בריטניה 

בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל" 

יום רביעי כ"ח בתמוז 31/7

חברי מועדוני גיל הזהב ובני גיל הזהב מוזמנים לטיול 
בנושא: מלחמת העולם הראשונה באזור באר שבע וכיבוש באר שבע
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www.kiryat4.org.il 
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רוצה להציל חיים?!
תושבי קרית ארבע חברון והסביבה 

צריכים אותך!!
התנדב לתחנת הכיבוי בקריה 
ותהיה שותף להצלת הנפש ורכוש בכל גזרת יהודה!

בואו להתנדב!!
המתנדבים משולבים בפעילות השוטפת 

במסגרת תחנות הכיבוי ומהווים 
מכפלת כוח אדם אדירה לצוות הסדיר 

של כבאי התחנה.
)מיועד לנוער מגיל 15 ומעלה, 

במצב בריאותי תקין ובעלי מסגרת לימודית/עבודה(

קורס הכשרה יערך בקיץ.

הזדרזו להירשם!
אלון אנקרי-0528799146 ׀  דוד אלמליח-0507929971 

תוכנית "תור הזהב" מזמינה אתכם:

מועברת ע"י אורי שכטר
סגן אלוף במיל', פעיל חברתי ומנכ"ל שורשים
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יום ראשון 28.07 כ"ה בתמוז בשעה 20:30 
באולם "הוד" במתנ"ס

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.

הגה ויזם קבוצה של אזרחים שמכירים את האזור, 
איך לחפש את 3 הבנים הי"ד שנהרגו בגוש עציון, 

ובעזרתו ובעזרת אנשיו מצאו את הבנים.
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 כולם מוזמנים! 
הכניסה חינם!

השיחה תעסוק במשלחות ישראל לארצות אסון 
בעיני מפקד המשלחת. 

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

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

המופע יתקיים במוצ"ש פרשת "עקב", כ"ג באב )24.8( בשעה 21:00, בהיכל התרבות 
בקרית ארבע חברון I מחיר כרטיס: 50 ש"ח I הרכישה מראש דרך האתר:   

בערב המופע בכניסה להיכל במזומן בלבד  I נא לא להביא תינוקות.
 https://tickchak.co.il/5991

כתיבה ובימוי: אורית סיסו  • תאורה וסאונד: עידן נחום  • צילום: עמיחי מעטוף

גולן יליד קרית ארבע, משמש היום במיל' 
כמפקד משלחת יחידת החילוץ הישראלית.
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שבוע של העשרה, פעילויות וחוויות בתחומי המדע, הרובוטיקה והחדשנות, 
כולל ארוחת בוקר בעלות של 80 ₪ בלבד.

הקייטנה מיועדת לכיתות א-ה בנים ובנות. )בקבוצות נפרדות(

רישום באתר אגף החינוך בכתובת: 

הקייטנה תתקיים מיום ראשון ג’ אב 4.8 עד יום חמישי ז’ אב 8.8 
)תשעת הימים ( 

בין השעות 13:00-8:00, בביה"ס ממ"ד בנות. )לא כולל הסעות(

הורים יקרים,
אנו שמחים לבשר לכם על פתיחת קייטנת מדעים בקרית ארבע חברון, 

בשיתוף אגף חינוך וחברה ומשרד המדע.

בס"ד, י"ד תמוז 17.7.19

Eduk4.org.il

אבי שושן                                                                      
מנהל אגף חינוך וחברה                                              

יעל חזן
רכזת הקייטנה

הרישום עד יום ראשון כ"ה תמוז 28.7.19 ׀ מס" המקומות מוגבל. אנא הזדרזו להירשם....

כיף של אנגלית
בחופש הגדול

בס"ד, י"א תמוז 14.7.19

הורים יקרים,
אנו שמחים לבשר לכם על פתיחת קייטנת אנגלית בקרית ארבע חברון, 

בשיתוף אגף חינוך וחברה ומשרד החינוך.

שבועיים של חוויה באנגלית, למידה בקבוצות ותרגול שפה במשחקים וסדנאות.
משחקי ספורט, בישול ואפייה, ומשחקי גיבוש.

הקייטנה כוללת ארוחת בוקר ׀  עלות הקייטנה: 200 ₪ .

אבי שושן                                                                 ציפי רוזנטל       
מנהל אגף חינוך וחברה                                                 רכזת הקייטנה

הקייטנה תתקיים מיום ראשון כ"ה תמוז 28.7 עד יום חמישי ז אב 8.8
בין השעות 13:00-8:00, בביה"ס ממ"ד בנות. )לא כולל הסעות(

הקייטנה מיועדת לבוגרי כיתות ד-ה, בנים ובנות )בקבוצות נפרדות(.

הרישום עד יום רביעי כ"א תמוז 24.7.19 ׀ מס' המקומות מוגבל. אנא הזדרזו להירשם!..

Eduk4.org.ilרישום באתר אגף החינוך בכתובת : 
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בס"ד

"כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו..."

במלאת שמונה עשרה שנים להירצחו
של יקירנו

יחזקאל )חזי( אריאל מועלם הי"ד

יתקיים ביום רביעי,  
ליל כ"ב בתמוז )24.7( 

לימוד לזכרו ולעילוי נשמתו

20:15 ערבית
20:30 יתקיים שיעור בבית המשפחה 

של הרב אברהם מזרחי 

העלייה לקברו ביום ה' כ"ב תמוז 
)25/07/19(

נפגשים בשעה 08:15 בהר המנוחות בירושלים.
פרטים נוספים משפ' מועלם.

המשפחה
 

 לאשי הורוביץ היקר,
תודה רבה על שנים רבות של הקמה והפעלת 

מערכת מסודרת של ארגון חתונות במערת 
המכפלה. בזכותך, חתונה במערת המכפלה, 

נהייתה שם דבר, לא פחות מפוארת מגן 
ארועים יוקרתי בתוספת היתרון הגדול: 
הקדושה והקרבה של האבות הקדושים!

עלה והצלח בהמשך הדרך!
ובהצלחה למי שימשיך 

 את המפעל החשוב הזה.

ועוד תודה ענקית: 
לירון פדידה ממטעמי 
חברון ולדלי לנדאו על 
התפאורה המדהימה.

משפחת אמסלי

שי"ל בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים ובשיתוף היחידה הקהילתית 

מזמינים את הציבור הרחב להרצאת מבוא בנושא:

צוואות וירושות
ההבדלים והחשיבות בעריכת צוואה ושמירה על רכושכם

ההרצאה תועבר על ידי עורך דין יוסף עזרא - מומחה בתחום.

ביום שלישי 23/7/19 כ' תמוז בשעה 19:00 בדיוק

באולם של המועצה )ליד המחלקה לשירותים חברתיים(.
עלות 10 שח לכיסוי ההוצאות.

לבירורים: שרון, שי"ל )שירות יעוץ לאזרח( 054-5996531
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בימבה דולו 

מטבח דולו 

אוניברסיטה מפוארת 
כלבלב נבון

צחוק ולמד
בעברית

מגוון דמויותמותגי טלוויזיה הוט
טוי סטורי

דמות ענק
טוי סטורי

5 מכוניות באריזה
הוט ויילס

3 מכוניות באריזה
הוט ויילס

התאם צורה 
אלקטרוני- עברית

צב משיכהדמות ביט ענק מגדל כדורים וספרות

התאם צורה מובייל לעגלה
קלאסי

מגדל טבעות
קלאסי

מסלול בסיסי
הוט ויילס

קופסת הצבעים
דובר עברית

מקרופון מקליט
דובר עברית

כלבלב נבון
עברית

חילזון צורות חדש

מובייל פרפרהתאם צורה פרפר
3 ב1

אוניברסיטה כרית תמיכה
מפוארת

קובית פעילותטרמפולינה + רטט
קלאסי

זברה מלמדת 
הליכה

כלבלב נבון 
פסנתר עברית

מכונית בודדת מוסך דולו סט מטבח דולו 
הוט ווילס

משאית מובילה מטוסים הוט ווילס
רכבים הוט ווילס

חמש מכוניות אריזה
מצ'בוקס

טרמפולינה
3 מצבים

מגוון מכוניות בסיסי 
מצ'בוקס

מתאם בצורותסט באולינג דולו
10 חלקים דולו

מסלול דולותלת אופן דולושולחן ציור דולושולחן דולועגלת סופר דולוקופה רושמת דולו

 ₪86

 ₪119

 ₪389

 ₪86

 ₪20 ₪82 ₪82 ₪52 ₪32 ₪175 ₪270 ₪65  ₪67

 ₪105 ₪60 ₪53 ₪190 ₪62 ₪62 ₪185 ₪145

 ₪42.90 ₪299 ₪149.90 ₪219 ₪390 ₪114.90 ₪270 ₪135

 ₪67 ₪98 ₪14 ₪23 ₪44 ₪44 ₪359  ₪12

מבצעי קיץ במעוז לבנין
צעצועי פישר פרייס במחירים חסרי תקדים!

 ₪46 ₪56 ₪74 ₪110 ₪155 ₪185 ₪165 ₪86

02 שעות הפתיחה: א'-ה' 08.00-19.00  ו' 08.00-13.00-אזור התעשייה קרית ארבע 5400067 התמונות להמחשה בלבד! | המבצעים בתוקף עד גמר המלאי ולמביא מודעה זו בלבד! | 
הנהלת החנות רשאית להפסיק את המבצע בכל עת | ט.ל.ח
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 ₪20 ₪82 ₪82 ₪52 ₪32 ₪175 ₪270 ₪65  ₪67

 ₪105 ₪60 ₪53 ₪190 ₪62 ₪62 ₪185 ₪145

 ₪42.90 ₪299 ₪149.90 ₪219 ₪390 ₪114.90 ₪270 ₪135

 ₪67 ₪98 ₪14 ₪23 ₪44 ₪44 ₪359  ₪12

מבצעי קיץ במעוז לבנין
צעצועי פישר פרייס במחירים חסרי תקדים!

 ₪46 ₪56 ₪74 ₪110 ₪155 ₪185 ₪165 ₪86

02 שעות הפתיחה: א'-ה' 08.00-19.00  ו' 08.00-13.00-אזור התעשייה קרית ארבע 5400067 התמונות להמחשה בלבד! | המבצעים בתוקף עד גמר המלאי ולמביא מודעה זו בלבד! | 
הנהלת החנות רשאית להפסיק את המבצע בכל עת | ט.ל.ח
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לרשות לביטחון קהילתי 

דרוש/ה
רכז/ת מוגנות 

הסעות בתי הספר
רבע אחוז משרה - בשעות גמישות

דרישות התפקיד:
- יכולת ארגון ותכלול בין בתי הספר

- ניהול מערך נאמני ההסעות
- יחסי אנוש טובים

להגשת מועמדות ולפרטים נוספים
ניתן לפנות 

לציפי שושן- 0525666981

לעמותה לקידום החינוך 
קרית ארבע

דרושים/ות
2 משרות:

רכז/ת מועדונית-
 %100 משרה

משרת אם בית-
 %71 משרה

לפרטים נוספים
 קדמיאלה העצני 0537415678

המידע המלא והמחייב של המשרות 
נמצא באתר האינטרנט של המועצה

את קורות החיים והמלצות 
יש להגיש עד 30/7/19

 www.kiryat4.org.il

למועצה המקומית קרית ארבע

דרושים/ות
אחראי/ת נושא רכש ואספקה

היקף משרה: %100

פרטים נוספים: חיים 029969506
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

המידע המלא והמחייב של המשרות 
נמצא באתר האינטרנט של המועצה 

הצעת מועמדות בצרוף דף קורות חיים 
ותעודות השכלה יש לשלוח 

לדוא"ל: 
עד לתאריך  04/07/19

www.kiryat4.org.il

k4@kiryat4.org.il  
 
 

 
 

 למועצה המקומית קרית ארבע
 ים/ותדרוש

 
 

 מנהל/ת מחלקת נוער .1
 100%: משרה ףהיק

 02-9969536 אבי  פרטים נוספים:
 

 רכש ואספקהתחום מנהל/ת  .2
 100%: היקף משרה

 02-9969506 חיים פרטים נוספים:
 

 עו"ס קהילה .3
 50%: היקף משרה

 02-9969526 נעמי פרטים נוספים:
 
 

 ת לנשים וגברים כאחד.ומיועד ותהמשר
 

המידע המלא והמחייב של המשרות נמצא באתר האינטרנט של המועצה 
www.kiryat4.org.il 

 
יש לשלוח לדוא"ל בצרוף דף קורות חיים ותעודות השכלה הצעת מועמדות 
 @kiryat4.org.ilk4 9201/60/26תאריך  עד ל 

 
 
 

דרוש 
לקראת שנה״ל תש״פ 

אנחנו מחפשים 

רב לגן המכינה
בקרית ארבע

דרישות התפקיד: 
ידע בהוראה
גישה לילדים

רצון ללמוד וללמד
יראת שמיים

לפרטים ניתן לפנות: 
לרב ברוך 0505549720

תושבים יקרים
בסד

כמו שאתם יודעים בעז"ה השבוע 
יתקיים מחנה קיץ חברים לרפואה 

שאנו עמלים עליו כבר זמן רב.

אנו מבקשים שכל מי שמחזיק אצלו קופת 
צדקה של חברים לרפואה יעביר אותה אלינו 
בהקדם)ניתן להשאיר הודעה ונבוא לאסוף( 

בנוסף כל מי שיש לו אפשרות לעזור לנו 
בתרומה כספית ממש נשמח, יעזור לנו מאד 

להוציא את המחנה לפועל. 

אנחנו צריכים אתכם!

מעריכים מאד, 
נוער קרית ארבע.

לפרטים ותרומות- 0585960725.
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תאריכי המפגשים:

יום ב׳ | 1.7 | כח׳ בסיון  16:30-17:30 �

יום ד׳ | 3.7 | ל׳ בסיון  16:30-17:30 �

יום ג | 9.7 | ו׳ בתמוז 16:30-17:30 �

יום ג׳ | 16.7 | יג׳ בתמוז 16:30-17:30  �

 המפגשים יועברו ע”י צוות ביה”ס, 
מרפאה בעיסוק ומנהל שפ"ח.

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 

חמ”ד חברון בנות 
שמחים להזמין את הבנות והוריהן

הסדנא מיועדת לבנות, וכוללת סדנא אחת להורים

 לסדנת

הכנה לכיתה א׳
4 מפגשים חווייתיים לבנות,  

בקבוצות קטנות בבית ספרנו 

להכיר, לגבש ולהיטיב עם המעבר 
מהגן לכיתה א׳

בזמנים.

לגבולם
בנים ושבו

חמ״ד ״חברון בנות״

 עלות הסדנא 50 שח בלבד. ההשתתפות בסדנא מותנית ברישום מראש )עד י״ז בסיוון 20/6(
במזכירות ביה”ס, בטל׳: 02-9961050 או בהודעת ווטסאפ 052-6767288. מס׳ המשתתפות מוגבל!

נשמח לראותכם, ההנהלה וצוות ביהס

דרוש 
לקראת שנה״ל תש״פ 

אנחנו מחפשים 

רב לגן המכינה
בקרית ארבע

דרישות התפקיד: 
ידע בהוראה
גישה לילדים

רצון ללמוד וללמד
יראת שמיים

לפרטים ניתן לפנות: 
לרב ברוך 0505549720

קוראות  מעגל 
בהנחיית חיה ברנס

?כותבת? אוהבת לקרוא ולשתף
והפעם על, מוזמנת למעגל חוויתי ומקרב 

...ומעברים–פנים וחוץ 
ביום שלישי' בעזרת ה

25.6.19ט "בסיון תשעב "כ
20:30בשעה
ארבעקריתבספרית 

כיבוד קל₪      25השתתפות דמי 

0545-593941: פרטים בטלפון

קוראות  מעגל 
בהנחיית חיה ברנס

?כותבת? אוהבת לקרוא ולשתף
והפעם על, מוזמנת למעגל חוויתי ומקרב 

...ומעברים–פנים וחוץ 
ביום שלישי' בעזרת ה

25.6.19ט "בסיון תשעב "כ
20:30בשעה
ארבעקריתבספרית 

כיבוד קל₪      25השתתפות דמי 

0545-593941: פרטים בטלפון

המשיכו להתמיד ולהשקיע! 
בהצלחה בהמשך הדרך!

  ספיר גלבוע- מאמנת טאקוונדו
שרה בן אהרון- מדריכת טאקוונדו

מועדון טאקוונדו "אחי יהודה" קרית ארבע 
ממשיך להביא הישגים!

באליפות ישראל שהתקיימה בפסח בגדרה 
השתתפו חברי הנבחרת הקרבית של מועדון 

קרית ארבע והגיעו להישגים מרשימים!!

בקטגורית הקדטים:
יוסף רבוח - מקום ראשון. אלוף ישראל!
דוד מוזיץ - מקום ראשון. אלוף ישראל!

בקטגורית הנערות:
אביגיל חושן- מקום שני

שרה שמוע - מקום שלישי
שרה נעמי זנדר - מקום שלישי

נשים יקרות

השיעור בשמירת הלשון 
המתקיים בשבתות 

עם שלומית קורן חוזר!!

מידי שבת בשעה 17:30 
בבית משפחת קורן 11/33

בואו בשמחה!

בסד

דרושים מדריכים
בתכנית "קרב" 
למעורבות בחינוך 

לשנת תש"פ

לבתי ספר יסודיים בקרית ארבע חברון 

בתחומים:
 מוסיקה/ דרמה/מחול/ צילום/ נגרות

לימודי סביבה וגינון/ מחשבים/ ג'אגלינג

נדרש ניסיון בהדרכת ילדים /נוער 
ו/או השכלה בתחום.

* הקבלה לעבודה מותנית בראיון.
* המודעה מנוסחת בלשון זכר - אך מכוונת 

לנשים וגברים כאחד.

avim@karev.org.ilנא לשלוח קו"ח למייל: 

 

 דרושים מדריכים
 למעורבת בחינוך לשנת תש"פ "קרב"בתכנית 

  בקרית ארבעלבתי ספר יסודיים                   

 

 מוסיקה/ דרמה/מחול/ צילום/ נגרות בתחומים:

 לימודי סביבה וגינון/ מחשבים / גא'גלינג

 

דרש ניסיון בהדרכת ילדים /נוער ו/או השכלה נ
 בתחום.

 * הקבלה לעבודה מותנית בראיון.

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

 avim@karev.org.il: נא לשלוח קו"ח למייל

  

  

 

  

יום ראשון הקרוב, כ׳ בסיון 23.6 בשעה 18.30 באולם הספורט בחרסינה

בואו לעודד!
 
 

 
 

 למועצה המקומית קרית ארבע
 ים/ותדרוש

 
 

 מנהל/ת מחלקת נוער .1
 100%: משרה ףהיק

 02-9969536 אבי  פרטים נוספים:
 

 רכש ואספקהתחום מנהל/ת  .2
 100%: היקף משרה

 02-9969506 חיים פרטים נוספים:
 

 עו"ס קהילה .3
 50%: היקף משרה

 02-9969526 נעמי פרטים נוספים:
 
 

 ת לנשים וגברים כאחד.ומיועד ותהמשר
 

המידע המלא והמחייב של המשרות נמצא באתר האינטרנט של המועצה 
www.kiryat4.org.il 

 
יש לשלוח לדוא"ל בצרוף דף קורות חיים ותעודות השכלה הצעת מועמדות 
 @kiryat4.org.ilk4 9201/60/26תאריך  עד ל 
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בס“ד

מרכז חוסן לב יהודה
בשיתוף המרכז לוידאותרפיה בביה"ס לקולנוע מעלה

מזמין אתכן,
נשים בגילאי 25-50 תושבות 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 20 מפגשים
אחת לשבוע, בימי ראשון, כשעה וחצי

לשיח על אובדן וכח, בליווי תרגילים מעולם הוידיאותרפיה
ויחד ניצור סרט המבטא את ההתמודדות והתהליך הקבוצתי.

"אזכור אותך תמיד"
קבוצת וידיאותרפיה לאחיות שכולות

מפגש ראשון יתקיים בכ"ח באייר (2.6)
בשעה 20:15 (מיקום יקבע בהמשך)

השתתפות בקבוצה בעלות סמלית של 100 ש"ח

מועצה מקומית
קרית ארבע-חברון

50 Years to the liberation of Hebron

HEBRON

לפרטים והרשמה: נטע 052-644-6447

להשכרה

 ב-בני ביתך רמת ממרא, בית גדול, 6  חד' 
גדולים + 2 חד' קטנים, 2 מקלחות ו-3 שירותים, 
גינה גדולה עם עצי פרי מניבים + חצר גדולה, 

גג מקורה. 054-5996105

תושבים יקרים,
משרדי הרישוי והפנים בקרית ארבע 

יהיו סגורים
 בימים שני כ"ח בסיון 1.7.19

 עד יום שלישי ו' בתמוז 9.7.19

ניתן לקבל חידוש/כפל רשיונות רכב ונהיגה 
בסניפי דואר ישראל ובעמדות משרד התחבורה 

בסניפי סופר פארם.

לת"ת חברון "ברקאי" 

דרוש/ה 
מורה למתמטיקה לכיתות ז’-ח‘

ראש גדול,מסור/ה,מקצועי/ת ועם ניסיון. 
ניתן לשלוח קו"ח 
לפקס 029964721 

לפרטים נוספים: 029961802

ביום שלישי 
י"ז באלול 17.9.19, 

יתקיימו בישראל בחירות 
לכנסת ה-22.

פנקס הבוחרים יסגר 
ביום חמישי כ"ב בתמוז 25.7.19

ניתן להגיש בקשות לשינוי מען במשרד הפנים 
בקרית ארבע, עד יום שני י"ט בתמוז 22.7.19

בשעה 10:00

הגשת הבקשות בזמן הינה חיונית וחשובה
 על מנת לאפשר לכל אזרח לממש 

את זכותו להצבעה בהתאם למענו המעודכן.

תושבים חדשים-יש לצרף לבקשה 
אישור תושב ממחלקת הגביה.

בברכת קיץ נעים ומהנה,
גילה נרקיס

דירות

להשכרה: דירת 3 חד’ במיקום מרכזי קומה ג’ 
לפרטים- 050-4323657 או 02-6520302

להשכרה: בנופי ממרא, 4 חדרים, ג’קוזי, מטבח 
אמריקאי, גינה, מחסן. 052-7658800

להשכרה: דירת 3 חדרים, בבניין 506 קומה 
שנייה. לפרטים- 052-3121510

להשכרה: דירה בגבעת האבות, מוארת ,יפה+ 
הסקה. לפרטים-ענת-052-8397918

להשכרה: דירת 3 חדרים, קומה שניה, חצי 
מרוהטת. 054-7838731

להשכרה: דירת חדר מרוהטת באיזור שקט. 
לפרטים: 054-7563397 אילנה. 

שונות

השבת אבידה: נמצא כדור יקר ליד בניין 301 
לפני כמה שבועות לפרטים 058-6498079

אבד תיק קטן עם ציוד סריגה יקר פרס כספי 
למוצא 058-7323811

?2010-2018גם אתם לקחתם משכנתא בשנים 
?אולי גם אתם יכולים למחזר ולחסוך

.צרו איתנו קשר

15

 elishfed@gmail.com :קו''ח יש לשלוח לדוא''ל
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טיפול באקנה 
טיפול הבהרת כתמים

טיפול אנטי אייג'ינג
עיצוב גבות בחוט 

ועוד....

היתרון בעיצוב גבות בחוט:
הוצאה מהשורש

יש לנו ניסיון רב-  עיצוב מדויק ללא גרימת נפילת עור 
בעפעפיים - זה איזור  רגיש מאוד וצריך ניסיון רב ודיוק  

אחרת עלולים לקבל קמטים באיזור העיניים ועפעפיים 
נפולות כבר בגיל צעיר וזה נזק בלתי הפיך 

קוסמטיקאית מוסמכת  
כל סוגי טיפולי פנים 

יעוץ חינם 0547838123 ׀ 0505791396 
http://www.tor4you.co.il/pinathayofi ׀ רחל ויסקי פינת היופי

RV פינת היופי

ימים ושעות קבלה:  ב', ג',ד', ה', בין השעות 15:00-9:00
                          ערב בין השעות: 22:00-20:00
                          יום ו' בין השעות:   12.00-9.00

לפני

לפני

אחרי

אחרי

11
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מחלקת נוער

6

סנדלים לילדים 
וילדות במעוז לבניין

סנדלים לילדים 
וילדות במעוז לבניין

מגף אוסטרלי
new tossetti

נוחות וקלות!
מידה 23-35 160 ₪
מידה 36-46 220 ₪

נדנדה
מפוארת

לגינה
₪ 780

א'-ה' 8:00-19:00 | ו' 8:00-13:00 | א. תעשיה קרית ארבע 02-5400067

חומרי בנין / תצוגת קרמיקה וסניטריה / כלי עבודה / צבע / תאורה / אספקה טכנית / כלי בית

סנדלי שורש! לילדים 175 ₪ ומבוגרים 220 ₪

בני עקיבא

אריאל בנות חרסינה

אריאל בנים חרסינה

אריאל בנות קריה

בנ״ע נופי ממרא

נוער

22:45 עונג שבת ׀ 18:00 ירידה מחרסינה
 18:55 לימוד צוות 19:15׀ מפקד ׀ מנחה ׀  פעולות

20:27 ערבית והבדלה

לימוצ ב16:45  ׀  מפקד ב17:00
מחכות לכולן!!

סניף חרסינה בנים-תותחים! סניף השבת ב16:30. 
לימוד צוות ב16:15. השבוע הצוות בסמינריון לכן לא 
יתקיימו פעולות סניפיות.. ניפגש אחים! שבת שלום!!

לימוצ: 17:00   ׀  מפקד: 17:30

16:40 לימוד מדריכים  ׀ 17:00 מפקד כחולבן ובזמן!!
           פעולות ׀ 17:45  מנחה

מחכים לכולם!!

יום ראשון: מוצאי הצום- חדר בריחה לבנים 
פרטים אצל הרכזים.  ׀ לימוד לנוער בנות במועדון.

יום שני:  יום שטח לבנות.-פרטים אצל אביה ראובן    

ז-ח בנים- סרט במועדון

יום שלישי: פעילות במועדון הממלכתי פרטים 
אצל חיה 

יום חמישי:  פעילות שכבות
ז-ח בנים- תפוס תפוזה בירושלים

שבת- עונג שבת.  

בהצלחה חניכי בית"ר בקורסי הדרכה  ומנהיגות!!
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!היקרהעזראבןלזהבה
לאחר יותר מעשרים שנה שגדלת וחנכת עשרות רבות של ילדים מקרית ארבע  

במשפחתון המקסים שלך

!!תודה-רצינו לומר
את הלב והנשמהשנתתתודה

עליהםשהרעפתוהאהבההחוםעלתודה
!ארבעקריתבגידול בדור הבא של ההוריםשלנפלאהשותפהשהייתותודה

תלווה אותך בכל אשר תפני ותעשי' שברכת ה
-ואוהבים מאודמעריכים

...לדורותיהםזהבהגןוהוריבוגרי,ילדי
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דירות

להשכרה: דירת 5.5 חדרים 
במדורגים א’ . מיקום מצוין!                                  

נטע 052-3121497

להשכרה: דירת 3 חדרים בבניין 303, 
 קומה א’, 1900 ש”ח.

053-4317384

"מתמטיקה ממוקדת"
כאן בקריה!

שיעורים פרטיים וקורסי קיץ במתמטיקה 
לעולות לט'-י"ב

ממורה בעל נסיון רב שנים המגישה לבגרויות
סיגלית גפן 0556605051

דרושה סייעת 
לתלמידה באולפנא

לפרטים: 
רחל כהן- 0532400474

 
 

 
 

 למועצה המקומית קרית ארבע
 ים/ותדרוש

 
 

 מנהל/ת מחלקת נוער .1
 100%: משרה ףהיק

 02-9969536 אבי  פרטים נוספים:
 

 רכש ואספקהתחום מנהל/ת  .2
 100%: היקף משרה

 02-9969506 חיים פרטים נוספים:
 

 עו"ס קהילה .3
 50%: היקף משרה

 02-9969526 נעמי פרטים נוספים:
 
 

 ת לנשים וגברים כאחד.ומיועד ותהמשר
 

המידע המלא והמחייב של המשרות נמצא באתר האינטרנט של המועצה 
www.kiryat4.org.il 

 
יש לשלוח לדוא"ל בצרוף דף קורות חיים ותעודות השכלה הצעת מועמדות 
 @kiryat4.org.ilk4 9201/60/26תאריך  עד ל 

 
 
 

ישיבת שבי חברון לצעירים

מחפשת 
עובד נקיון ותחזוקה 

במשרה מלאה
לפרטים 0529214081 ערן

 

 

 

 

 ישיבת שבי חברון לצעירים
 עובד נקיון ותחזוקה במשרה מלאהמחפשת 

 ערן 052-9214081לפרטים 
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בס“ד

מרכז חוסן לב יהודה
בשיתוף המרכז לוידאותרפיה בביה"ס לקולנוע מעלה

מזמין אתכן,
נשים בגילאי 25-50 תושבות 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 20 מפגשים
אחת לשבוע, בימי ראשון, כשעה וחצי

לשיח על אובדן וכח, בליווי תרגילים מעולם הוידיאותרפיה
ויחד ניצור סרט המבטא את ההתמודדות והתהליך הקבוצתי.

"אזכור אותך תמיד"
קבוצת וידיאותרפיה לאחיות שכולות

מפגש ראשון יתקיים בכ"ח באייר (2.6)
בשעה 20:15 (מיקום יקבע בהמשך)

השתתפות בקבוצה בעלות סמלית של 100 ש"ח

מועצה מקומית
קרית ארבע-חברון

50 Years to the liberation of Hebron

HEBRON

לפרטים והרשמה: נטע 052-644-6447
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סרט בהיכל - מידי יום חמישי
16:30 סרט לילדים

השבוע - 'גשם של פלאפל'
  / השבוע לא יתקיים סרט למבוגרים /


