ח' אב ,שבת חזון ( • )9/8/19פרשת דברים • הדלקת נרות • 19:08 :צאת השבת20:08 :
כניסת הצום 19.32 :צאת הצום :יום ראשון בשעה19.56 :
מתחילים את הצום אחרת....

סיפורו של הקרב האחרון
ערב מרתק
עם גרשון

בר כוכבא

צום ט' באב -מוצ”ש
פרשת ”דברים”-חזון ()10/8
בשעה 22:15

מוצ"ש
הקרוב!

בהיכל התרבות קרית ארבע חברון
מחיר כרטיס ₪ 20
כרטיסים ניתן לרכוש בערב עצמו
החל מהשעה 22.00
במזכירות המתנ"ס

הציבור מוזמן

משפט השבוע:
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" (מסכת תענית ל')

מקדש בלהבות

קהילת "כנור דוד" שמחה לארח
את מו"ר הגאון

הרב יצחק רצאבי

לק"י

בית כנסת "כנור דוד"
קהילת "כנור דוד" שמחה לארח
את מו"ר הגאון

הרב יצחק רצאבי

שלי

שליט"א

פוסק עדת תימן

תימן
מחה"ס :שולחן ערוך המקוצר ,שו"ת עולת יצחק ,בארותפוסק
עדתועוד
יצחק -

מחה"ס :שולחן ערוך המקוצר
שו"ת עולת יצחק
בארות יצחק  -ועוד

לשיעור עיון בהלכה ושו"ת

השעור יתקיים אי"ה ביום חמישי כח' אב
לאחר תפילת מנחה (מנחה

)18:50בהלכה ושו"ת
בשעה:לשיעור עיון

הציבור מוזמן
עזרת נשים פתוחה

מרכז צעירים

מנהלת יאנה שניידמן

השעור יתקיים אי"ה

ביום חמישי כח' אב
לאחר תפילת מנחה
(מנחה בשעה)18:50 :

הציבור מוזמן

לאור הביקוש,
נפתחת קבוצה נוספת
לסטודנטים וצעירים
לאימון קשב וריכוז.

תודה רבה למלכה אדרעי

עזרת נשים פתוחה

על הסדנה ה*מעולה* במרכז לצעירים!!!
הסדנה היתה מצוינת ומעניינת
נתנה כלים להכרת הקושי של מתמודדים
עם קשיי קשב וריכוז
הציגה את הקשיים לצד היתרונות
ונתנה ארגז כלים מצוין להתמודדות.
והכל היה באווירה נעימה וזורמת,
עם שילוב של אמצעים שונים ומעניינים
להעברת החומר המרתק.

אז אם את או אתה:
משתעממים או מתעצבנים מהר,
מתקשים בסדר ואירגון או ובניהול זמן,
מתקשים בלימודים או ביחסים חברתיים,
סובלים מהפרעות אכילה או שינה ואמרו
לכם שיש לכם הרבה פוטנציאל
ואתם לא מממשים אותו...

תודה רבה ליאנה
והמרכז לצעירים

אז הינכם מוזמנים לסדנת אימון קצרה
וממוקדת שתשפר את חייכם בעז"ה
במרכז לצעירים
בהנחיית מלכה אדרעי
מאמנת קשב וריכוז .M.A

שנתנו את המקום המקסים והנעים
לקיום הסדנה -זה הוסיף המון להצלחתה.
בברכה,
נשים שנהנו מאד מהסדנא,
מקרית ארבע ומכרמי צור.

לפרטים והרשמה :מלכה 0523643417
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לנשים
בלבד!
כ

תיבה ובימוי:

אורית
סיסו • תאו
ר
ה
ו
ס
א
ונ
ד:

עידן נחום ,נו

עה בן
שמעון • שי
ר
ה:
ש
ח
ר
צו

ברי

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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תכנית ניצנים תש"פ -
יוצאת לדרך...
בשעה טובה ולאחר עבודה מאומצת של כלל מחלקות המועצה ,אנו שמחים לבשר לכם
על המשך הפעלת תכנית "ניצנים" בקרית ארבע חברון בשנה"ל תש"פ.
מתוך הכרות עם צרכי השטח ,צוות אגף החינוך מוביל השנה מערך מורחב שיתן מענה כולל
להורים עובדים ,תוך אפשרות לפריסת תשלומים שנתית בכדי להקל על הנטל הכלכלי
( 12תשלומים בשנה).
על כן ,תכנית ניצנים תכלול השנה  2מסלולים:
מסלול בסיסי :צהרונים בגני טרום ובכיתות א’-ב’ ,להארכת יום הלימודים עד השעה ,16:00
במשך  5ימים בשבוע ,בימי הלימוד של משרד החינוך בלבד.
בגנים ₪ 800 :לשנה ( ₪ 80לחודש); בכיתות א’-ב’ ₪ 500 :לשנה ( ₪ 50בחודש); בכיתות ג’-ד’:
 ₪ 1500בשנה ( ₪ 150בחודש)
• בבתי הספר התשלום לא כולל הזנה (כ ₪ 80-נוספים בחודש)
• יתאפשר רישום בנפרד לקייטנות חנוכה ,פסח ויולי ,במועדים שיפורסמו בהמשך
מסלול מורחב :צהרונים בגני הילדים ובכיתות א’-ב’ ,להארכת יום הלימודים עד השעה ,16:00
במשך  5ימים בשבוע ,בימי הלימוד של משרד החינוך  +קייטנת חנוכה בשעות 16:00-8:00
(כולל ארוחת בוקר וצהריים)  +קייטנת פסח בשעות ( 16:00-8:00כולל ארוחת בוקר וצהריים)
 +קייטנת חודש יולי בשעות ( 16:00-8:00כולל ארוחת בוקר וצהריים).
גני חובה ירשמו לקייטנות וצהרונים בנפרד.

בגנים ₪ 2,500 :לשנה ( ₪ 209לחודש); בכיתות א'-ב' ₪ 1,720 :לשנה ( ₪144בחודש); בכיתות
ג'-ד' ₪ 3,200 :בשנה ( ₪ 267בחודש)
• בבתי הספר התשלום לא כולל הזנה (כ ₪ 80-נוספים בחודש)
לאור בקשות הורים והצורך במענה רחב להורים עובדים מהשעה  ,17:00-7:00תינתן אופציה
להרשם לבוקרון  +הארכת הצהרון עד השעה  ,17:00בעלות תוספת של  ₪ 220בחודש.
בטופס הרישום המקוון תהיה משבצת ייעודית לסימון עבור אופציה זו.
מס' המקומות בבוקרון ובהארכת הצהרון מוגבל ,אנא הזדרזו להירשם.
הרישום הינו מחייב הצטרפות לתכנית.
שני מסלולי התוכנית כוללים חוגי העשרה ,פעילות חברתית ,סיוע בהכנת שעורי בית
הצוות בגנים יורכב ממפעילה מובילה וסייעת ,בבתי הספר הצוות יורכב
בביה"ס ועוד.
פתיחת כל מסגרת מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
ממורה או סטודנט/ית
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טבלת עלויות:

צהרון עד
השעה ,16:00
בימי לימוד
של משרד
החינוך בלבד

מסלול בסיסי
כיתות א’-ב’
גנים
 ₪ 800לשנה  ₪ 500לשנה

מסלול מורחב
כיתות א’-ב’
גנים
 ₪ 800לשנה  ₪ 500לשנה

כיתות ג’-ד’
₪ 1,500
בשנה

 ₪ 500לשנה  ₪ 500לשנה  ₪ 500לשנה

קייטנות
חנוכה ופסח
בין השעות
8:00-16:00

לא במסגרת לא במסגרת
התכנית
התכנית
הבסיסית
הבסיסית

לא במסגרת
התכנית
הבסיסית

קייטנת יולי

לא במסגרת לא במסגרת
התכנית
התכנית
הבסיסית
הבסיסית

לא במסגרת
התכנית
הבסיסית

₪ 1,200
לשנה

₪ 1,500
₪ 500
₪ 800
לשנה ( ₪ 80לשנה ( ₪ 50בשנה (₪ 150
לחודש ל  10בחודש ל  10בחודש ל10
תשלומים)
תשלומים)
תשלומים)

בין השעות
8:00-16:00

סך הכל

כיתות ג’-ד’
₪ 1,500
בשנה

 ₪ 720לשנה

₪ 1,200
לשנה

₪ 2,500
לשנה

₪ 1,720
לשנה

₪ 3,200
בשנה

(₪ 209
לחודש ל 12
תשלומים)

(₪ 144
בחודש ל 12
תשלומים)

(₪ 267
בחודש ל 12
תשלומים)

למי שמעוניין ,תוספת בוקרון  +הארכת הצהרון עד השעה  ,17:00בעלות נוספת של  ₪ 220בחודש
הרישום יפתח ביום ראשון י' אב  11.8.19עד כ"ד אב .25.8.19
לאחר תאריך זה -רישום על בסיס מקום פנוי.
הרישום באתר eduk4.org.il :או באתר המועצה.
הרישום מותנה בתשלום באשראי דרך האתר או תשלום במזומן/צ'ק במשרדי העמותה לקידום החינוך.
בברכה,

הודיה מאירוביץ
מנהלת תכנית ניצנים

אבי שושן

רות היזמי

מנהלת גני ילדים מנהל אגף חינוך וחברה
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סיוון בן שטרית
רכזת ניצנים

דרושים/ות

 .1מנהל/ת מחלקת נוער

דרוש

היקף משרה100% :
פרטים נוספים :אבי 02-9969536

בית מדרש ערב
קריית ארבע חברון

 .2מנהל/ת תחום רכש ואספקה
היקף משרה100% :
פרטים נוספים :חיים 02-9969506

המפגשים:
תאריכי
תש״פ
לקראת
שנה״להנשים
לבשר לציבור
שמח
 .3עו"ס קהילה

דרושים מדריכים
מדריכים
בתכנית דרושים
"קרב"

היקף משרה50% :
פרטים נוספים :נעמי 02-9969526

אנחנו מחפשים

 יום ב׳ |  | 1.7כח׳ בסיון 16:30-17:30

על פתיחת שיעור שבועי חדש של
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

המידע המלא והמחייב של המשרות נמצא באתר האינטרנט של המועצה
16:30-17:30
בסיון
 יום ד׳ |  | 3.7ל׳
www.kiryat4.org.il

המכינה
לגן
רב
בנושא :פרשת שבוע

איצקוביץ
הרבנית עידית
 יום ג |  | 9.7ו׳ בתמוז 16:30-17:30

בתכנית "קרב" למעורבת בחינוך לשנת תש"פ

למעורבות בחינוך
לשנת תש"פ

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

ת
ינו
ף)

לבתי ספר יסודיים בקרית ארבע

בקרית ארבע

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

בתחומים :מוסיקה /דרמה/מחול /צילום /נגרות

המפגשים יועברו ע”י צוות ביה”ס,

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

התפקיד:
דרישות
ומנהל שפ"ח.
מרפאה בעיסוק
במהלך
יתקיים
אשר
הבעל"ט
תש"פ
שנת
בהוראה
ידע
על
לארגן ולשמור
מעברים | איך
בימיהנושאים:
15:00
בשעה
שלישי
ד
בר
לילדים
גישה
בכיף:
כותבים
|
והקלמר
הילקוט,
שלי:
הציודיחלו ביום שלישי י' אלול)
(השיעורים
היכרות עם המחברת שלי ,כתיבה נכונה
וללמד
ללמוד
ש"ח
מוטוריקה |500
בעלות:
מראש
ההרשמה
חרוזים -
צלילים,
גרפו
רצון–
ומסודרת
לניהולש"ח
אסטרטגיות450
אב |המחיר:
מודעות י"א
לנרשמות עד
ועמידה
פונולוגית
יראת שמיים
להורים

* 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 :

להרשמה :מירית0522820305 :

* הקבלה לעבודה מותנית בראיון.
* המודעה מנוסחת בלשון זכר  -אך מכוונת
לנשים וגברים כאחד.
נא לשלוח קו"ח למיילavim@karev.org.il :

לפנות:
לעילויניתן
לפרטים
נשמתו של
השיעורים
0505549720
ברוך
לרב
ז"ל
גולדנברג
הכהן
מרדכי
הרב דוד
ברישום מראש (עד י״ז בסיוון )20/6
ת בסדנא מותנית

הודעת ווטסאפ  .052-6767288מס׳ המשתתפות מוגבל!
משכנתא בשנים ?2010-2018
אתם לקחתם
תכם 12 ,גם
ההנהלה וצוות ביהס

אולי גם אתם יכולים למחזר ולחסוך?
צרו איתנו קשר.

דרוש

לקראת שנה״ל תש״פ

קוראותקוראות
מעגל מעגל

בהנחיית חיה
ברנסחיה ברנס
בהנחיית

אוהבת לקרוא ולשתף? כותבת?
אוהבת לקרוא ולשתף? כותבת?

מוזמנת למעגל חוויתי ומקרב  ,והפעם על
מוזמנת למעגל חוויתי ומקרב  ,והפעם

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

אנחנו מחפשים

תשע"ט
25.6.19 25.6.19
בסיון תשע"ט
כ"ב בסיון כ"ב
בשעה 20:30
בשעה 20:30

רב לגן המכינה

ארבע
בספרית קרית
קרית ארבע
בספרית

דמי השתתפות  ₪25כיבוד קל
דמי השתתפות ₪25

בקרית ארבע

פרטים בטלפון0545-593941 :
פרטים בטלפון0545-593941 :

דרישות התפקיד:
ידע בהוראה
גישה לילדים
רצון ללמוד וללמד
יראת שמיים
קו''ח יש לשלוח לדוא''לelishfed@gmail.com :

לפרטים ניתן לפנות:
לרב ברוך 0505549720

כיבוד קל
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למועצה המקומ

דרוש

7

אגף חברה וחינוך

ארוחת צהריים

לתלמידי גני החובה ובתי הספר לשנת תש"פ
צוות אגף חינוך וחברה במועצה שמחים עמכם לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה.
ההרשמה לפרויקט ההזנה נפתחת מתאריך י' אב ( )11.8.19עד תאריך ז' באלול ()7.9.19
(ההזנה תתחיל בחודש ספטמבר).

 .1הרישום דרך האינטרנט יפתח מתאריך י' אב (:)11.8.19
למשפחות שנרשמו בשנה שעברה:
פרויקט ההזנה-
אגף חינוך וחברה
עליכם להיכנס לאתר המועצהwww.kiryat4.org.il :
פרטים והרשמה מערכת הזנה למשפחות רשומות.
לאחר מכן יש להזין את שם ההורה ות"ז שלו ,ללחוץ על 'התחבר' ולמלא אחר הוראות ההרשמה
שיופיעו באתר.
למשפחות חדשות:
עליכם להיכנס לאתר המועצה www.kiryat4.org.il :אגף חינוך וחברה פרויקט ההזנה-פרטים
והרשמה טופס הרשמה להזנה.
לאחר מכן יש למלא אחר הוראות ההרשמה שיופיעו באתר.

 .2הרישום דרך בתי הספר (כולל ילדי גנים) יחל מתאריך כ"ד אב (:)25.8.19
יש להגיע לאחד מבתי הספר (עם תעודת זהות) ולבצע רישום אצל המזכירה.
הערה :אין אפשרות לרישום ילדי גנים או בתי ספר באגף החינוך!
במשך שנת הלימודים הרישום להזנה לחודש מסוים יתאפשר בכל חודש מ 10-ועד ה 31-לחודש הקודם.
בנוסף לכך ,משפחות שכבר נרשמו להזנה יוכלו לבצע באתר את הפעולות הבאות :הוספת ילדים ,שינוי
פרטי הילדים ,שינוי בסוג המנה ,צפייה בדרגת ההנחה שאושרה ,צפייה בפירוט התשלומים ועוד...
כל זאת דרך הקישור הבא www.kiryat4.org.il :אגף חינוך וחברה פרויקט ההזנה-פרטים והרשמה
מערכת הזנה למשפחות רשומות.
החיוב עבור ההזנה יבוצע דרך מחלקת הגבייה בשובר הארנונה החודשי (אין לשלם למזכירות).
הכשר הארוחות :הרה"ג דב ליאור שליט"א .ספק הארוחות :מדרשת חברון.
עלות הארוחות תלויה במספר ימי הארוחה בשבוע ,כדלהלן:

עלות
לשנה

עלות
למנה
יחידה
6.5₪

יום ארוחה
אחד בכל
שבוע
₪ 231

 3ימי
 2ימי
ארוחה בכל ארוחה בכל
שבוע
שבוע
₪ 693
₪ 462

 4ימי ארוחה
בכל שבוע
₪ 923

 5ימי ארוחה בכל
שבוע (גני חובה
בלבד)
₪ 1,154

לזכאים להנחה (טופס הבקשה והמסמכים שיש לצרף לה מפורטים בגב הדף):

הכנסה חודשית
ברוטו לנפש
למשפחה בש”ח
0-1378
1379-1744
1745-2127
2128-2171

עלות
למנה
יחידה
₪ 1.2
₪ 2.2
₪ 4.4
₪ 5.5

 1יום ארוחה בכל  2ימי ארוחה בכל  3ימי ארוחה בכל
שבוע (עלות
שבוע (עלות
שבוע (עלות
לשנה)
לשנה)
לשנה)
₪ 128
₪ 86
₪ 43
₪ 235
₪ 157
₪ 79
₪ 469
₪ 313
₪ 157
₪ 586
₪ 391
₪ 196

 4ימי ארוחה
בכל שבוע
(עלות לשנה)
₪ 171
₪ 313
₪ 625
₪ 781

 5ימי ארוחה בכל
שבוע (גני חובה
בלבד)
₪ 213
₪ 391
₪ 781
₪ 976

שימו לב ,אם אין ברצונכם להרשם או שברצונכם לבטל רישום של אחד הילדים,
חובה עליכם למלא ולהגיש את טופס הויתור שבגב דף זה לאחת ממזכירויות בתי הספר.
בברכה,

אבי שושן -מנהל אגף חינוך וחברה

רחל כהן -רכזת אגף חינוך וחברה
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תאריך _________

טופס בקשת הנחה לפרויקט ההזנה – תש"פ
(לתושבי הקריה בלבד)
• הערה חשובה :מי שאינו תושב הקריה ,עליו להגיש טופס זה לרשות בה הוא מתגורר.
• משפחה המעוניינת בהנחה ,עליה להגיש בקשת הנחה זו למחלקת חינוך עד ו' אלול תש"פ 6.9.19
(לאחר תאריך זה לא תתקבל הבקשה).
• חשוב לדעת :מי שלא יגיש את כל המסמכים הנדרשים במלואם ,בקשתו תדחה ולא יקבל הנחה.
יש לצרף צילום  3תלושי משכורת של שני בני הזוג (מרץ ,אפריל ,מאי ,)2019 -שומה  2018לעצמאים ,אישורי
קצבאות ,אישור לימודים לאברכים ,אבטלה וכדומה .צילום ת"ז של שני ההורים כולל הספח (ילדים מתחת
לגיל .)18
ההנחה תקבע על פי גובה ההכנסה ברוטו לנפש  -הזכאים להנחה :בעלי הכנסה מתחת ל ₪ 2,172 -לנפש.

יש למלא הפרטים הבאים ולהעביר למחלקת חינוך.
אנו משפחת __________ כתובת _______________ טלפון __________ נייד _________
מעוניינים בהנחה לתכנית ההזנה.
מס' הילדים מתחת לגיל ________ :18
ממוצע הכנסתנו ברוטו לנפש הוא ₪ ____________ :לפי הפירוט בטבלה הבאה:
חודש

סך הכנסה חודשית ברוטו
 -אב

סך הכנסה חודשית ברוטו
 -אם

הכנסות נוספות

מרץ 19
אפריל 19
מאי 19
שם ההורה ____________

מס' זהות _____________

חתימה _____________.

טופס ויתור הזנה לשנת תש"פ
אנו הורי התלמידים ,איננו מעוניינים בהשתתפות ילדינו:
.________________ .1
.________________ .2
.________________ .3
.________________ .4
.________________ .5
בתכנית ההזנה לשנת תש"פ.
על החתום ,הורה התלמידים:
שם מלא_______________

ת"ז_____________:
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חתימה.____________:

למועצה המקומית קרית ארבע חברון

דרוש/ה

דרושה סייעת

למועצה המקומית קרית ארבע
דרושים/ות

מנהל/ת מחלקת נוער
היקף משרה100% :
דירוג :חברה נוער וקהילה
פרטים :אבי – 029969536

לתלמידה באולפנא

 .1מנהל/ת מחלקת נוער
היקף משרה100% :
פרטים נוספים :אבי 02-9969536

לפרטים:
רחל כהן0532400474 -

 .2מנהל/ת תחום רכש ואספקה
היקף משרה100% :
פרטים נוספים :חיים 02-9969506

 .3עו"ס קהילה

היקף משרה50% :
פרטים נוספים :נעמי 02-9969526

המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לחוג אנגלית
לגילאי ד'-ח'

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 26/06/2019

דרושה

המידע המלא והמחייב של המשרה נמצא
באתר האינטרנט של המועצה

מורה יצירתי/ת לאנגלית
לרמה בסיסית

www.kiryat4.org.il

הצעת מועמדות בצרוף דף קורות חיים
ותעודות השכלה יש לשלוח
לדוא"ל k4@kiryat4.org.il
עד ל25/8/19 -

עבודה בשעות אחה"צ.
לפרטים 05055526207
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להשכרה/למכירה :במדורגים מעלות
חברון ,דירת  4חדרים משופצת.
אכלוס מיידי0528-211611 .

דירות
להשכרה :דירת  3חדרים בבניין
 ,303קומה א’  .₪ 1800לפרטים-
053-4317384

להשכרה :דירת  3חדרים ,קומה
ב’ ,משופצת+פלדלת+דו”ש
052-3121510

להשכרה :דירת חדר מרוהטת באיזור
שקט .לפרטים 054-7563397 :אילנה.
להשכרה:
דירת  3חדרים רח’ דוד המלךדירת  4חדרים רח’ דרך חברון .בקריה.דניאל0547-844-783 -

מחפשת אשה/בחורה
לעבודת נקיון וסדר בביתי.
עובדת יסודית וחרוצה .בישוב כרמל.
עדיפות לימי חמישי בבוקר.

שירה 0525089585

נעלי יורם
ירת סוף העונה
מכ

תושבים יקרים-
שימו לב!

תתקיים בע"ה ברחבה שמול גן העץ
בקרית ארבע

ביום שלישי  13/8/19י"ב באב
בין השעות:
19:30-16:00

בעקבות ט' באב וחג הקורבן
יחולו שינויים בלוח הזמנים של
התחבורה הציבורית בכל הארץ,
לרבות בקווי אגד תעבורה,

בין התאריכים 10-14.8.19

לבירורים :יורם0523359768 -

אנו מציעים להתעדכן לפני כל
נסיעה באשף תכנון הנסיעות של
משרד התחבורה בכתובת:
www.bus.gov.il
או במוקד שירות הלקוחות
בטלפון  *3133שלוחה .1

חופשת קיץ בספריה
יום ראשון צום תשעה באב -סגור.
מיום שני י"א אב -יום חמישי כ"א אב
ועד בכלל ( )22.8-12.8הספריה פתוחה
בשעות הבוקר בלבד .12:00-9:00
בימי שישי ט"ו באב( )16.8וכ"ב אב ()23.8
הספריה סגורה.

נסיעה בטוחה!

חופשה נעימה
נורית כהן וצוות הספריה
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השבוע לא יתקיים
עקב צום ט' באב

