
י"ג אלול, )13/9/19( • פרשת כי תצא • הדלקת נרות: 18:27  • צאת השבת: 19:24 
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עם הרבנית ימימה מזרחי 
ודין דין אביב

ערב התעוררות מרומם לנשים 

לחודש אלול 

יתקיים ביום ראשון 
ט"ו באלול 15/9 בשעה 20:30

בהיכל התרבות 
קרית ארבע חברון 

ראשון 
הקרוב!

אל תפספסו!

35 ש"ח לרוכשים באתר המתנ"ס 
עד יום ראשון בשעה 11:00. 

לאחר מכן המחיר: 40 ש"ח 
וניתן יהיה לרכוש רק בערב עצמו 

החל מהשעה 20:00 במזכירות המתנ"ס

mk4.org.il
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בתוכנית:  

16:30   התכנסות, מתנפחים לילדים, ובציר אחרון.

17:00  "בחצוצרות וקול שופר"- 
           תפילת ילדים עם הרב אבי שושן.
          וברכת כהנים. )הפתעה לכל משתתף(

17:30   חילול הכרם עם הרב משה בן יצחק. ודברי תורה 

          שיעור מאת הרב צבי רימון- רב אלו"ש דרום   
          בנושא: מצוות התלויות בארץ ואמונה 

לפרטים- עמיחי 0534732599
לע"נ הלל יפה אריאל הי"ד

כיבוד קל במקום.

האירוע יתקיים ביום שני ט"ז אלול, 16/9/19  
בכרם "הלל", בבית משפחת אריאל.

כרם "הלל" והמרכז הקהילתי 
מזמין את הציבור לאירוע ייחודי ערב הבחירות:

חילול "כרם הלל"
ותפילה למען הארץ והעם
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לפרטים נוספים: מוריה דניאל- 0526815821 או אברהם וטרו רכז תרבות תורנית במתנ"ס
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עלות: 40 שח

התחלנו!
מוזמנים 
! להצטרף

צורבא מרבנן לנשים
הלכות ברכות 

שנה חדשה בפתח וזה הזמן שלך להתחדש!
מוזמנת להצטרף לחבורה מקסימה הלומדות יחד הלכה כבר כמעט שלוש שנים!!

בהנחיית סיסי רובין
עפ"י חוברות הלימוד של מכון צורבא.

כעת אנו בלימוד הלכות ברכות

ימי שלישי בשעה 20:30 
בביתה של צביה מנחם 1/16 )מול ישיבת ניר(

בואי בשמחה!
לפרטים נוספים: מוריה דניאל- 0526815821 או אברהם וטרו רכז תרבות תורנית במתנ"ס
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בתכנית:
- ברכות 

- הרמת כוסית 
 האומן יהודה אליאס והקלידן לאון גורליק 

בהופעה מיוחדת: "שירים שאהבתי" 
מיטב השירים הידועים והאהובים...

המחיר על בסיס חצי פנסיון. )ארוחת ערב בשרית, בשר חלק בית יוסף.( 
ניתן לשלם בארבעה תשלומים. 

יש לרשום את הצ’קים לפקודת: מועצה מקומית קרית ארבע.
לפרטים והרשמה: מזכירות המתנ"ס 029961666.

והפעם במלון רמדה -חוף חדרה. 
מלון ברמה גבוהה מאוד המשקיף לים

בנוסף יתקיימו טיולים מעניינים ומגוונים באזור, 
פעילות הוואי בערב השני והשלישי במלון.

נופש לנפש, לנוח, לטייל, להירגע, להתפנק...

שמרו את התאריך!

תתקיים ביום שני כ"ג אלול 23.9 בשעה 10.00 
באולם הוד במתנ"ס

הרמת כוסית לגימלאי קריית ארבע

 
 

 
 

 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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חופשה לגיל הזהב
3-6 בין התאריכים: יום ראשון ה’ חשון- יום רביעי ח’ חשון )11.19.       (.

לנרשמים עד יום חמישי כ"ו אלול 26.9:
מחיר לאדם בחדר זוגי: 1,400 שח ׀ מחיר הנחה לזוג נשוי:  2,650 שח.

לנרשמים לאחר מכן:
מחיר לאדם בחדר זוגי: 1,500 שח ׀ מחיר לזוג נשוי: 2,850 שח
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השבוע פורסמו 
במדיה הדיגיטלית 

חוברת החוגים 
וחוברת שיעורי הקתדרה. 

שנת פעילות פורה ומהנה!

הרשמה 
לחוגי תש"פ 

החלה!

ניתן להירשם לחוגים ולקתדרה 
במזכירות המתנ"ס בין השעות: 

 .8:30-14:45

בימים הקרובים תינתן אפשרות 
להירשם גם דרך אתר המתנ"ס.
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ביום הבחירות 
בוחרים

 בנעלי יורם 
מכירת נעליים מיוחדת! 
המכירה תתקיים בע"ה 

ביום שלישי י"ז באלול 17/9/19
בין השעות 19:00-16:00

כרגיל ברחבה שמול גן העץ.

 מחירים טובים!
 מיטב החברות!

לבירורים: יורם- 0523359768

דירות

למכירה: דירת 4 חדים, 
קומת קרקע, מול ישיבת ניר.                  

ישראל: 054-6758844

למכירה: דירת גג יפייפיה, 2 חדרים,     
2 מרפסות גדולות, מחיר אטרקטיבי.    

כל הקודם זוכה. 058-5938476

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

שונות

למכירה: מיטת נוער, מיטה זוגית.   
משה- 050-5339176

דרוש/ה עובד/ת לעבודות משק בית. 
משה- 050-5339176

קבוצת תמיכה של 12 הצעדים 
למתמודדים עם בעיות אכילה       

053-6206525

דירה להשכרה
דירת 4 חדרים, מוארת, 

מול ישיבת ניר, ליד המקווה,
גן משחקים וביכנ"ס. קומה ג’ , 

מזגנים, דוד שמש, סורגים, דלת פלדלת 
לפרטים: 0542398263
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