
כ' אלול, )20/9/19( • פרשת כי תבוא • הדלקת נרות: 18:18  • צאת השבת: 19:15 
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יתקיים השבת- פרשת "כי תבוא" 
בשעה 17:00 בבית הכנסת התימני 

"כינור דוד" )מול ישיבת ניר(

"היום הרת עולם"
איך לרומם את שנת תשע"ט וליצור לך שנה חדשה.

הכנה עוצמתית, רוחנית ומעשית ליום הדין.

מתכוננים 
לראש השנה 

שיעור הכנה לראש השנה 
עם הרבנית חווה שמילוביץ

   ציבור הנשים מוזמן       
אל תפספסו!



בחוג ניצור יצירות שונות רובן מחומרים ממוחזרים, החל בעיסות נייר, 
רקמה על תיקים, שטיח עם פונפונים, ארנקים, סלסלאות, כריות נוי 

עם שמות הילדים ועוד...
 

החוג יעזור לילדים לשפר את המוטוריקה העדינה, וכן יסייע להם לפתח מודעות לאיכות 
הסביבה ויפתח את הרצון לשמור עליה.

 החוג יתקיים בימי ראשון בשתי קבוצות
18:00-17:00  כיתות א’-ג’
19:00-18:00  כיתות ד’-ו’

עלות 130 ש"ח כולל החומרים

שימו לב - קיימת אפשרות לפתוח קבוצה לנשים שתתקיים בימי שלישי 
בשעה 21:30-20:30 במחיר של 155 ש"ח. 

הרשמה במזכירות המתנ"ס 029961666

חוג מיחזור בכיף!
בהדרכתה של טל בן חיים יעיש

חדש במתנ"ס קרית ארבע חברון

חוג מיחזור בכיף!
בהדרכתה של טל בן חיים יעיש

שמרו את התאריך!
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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 

 
 
 

 
 

 
 

 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 

 
 
 

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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פרטים והרשמה במזכירות המתנ"ס 029961666
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פרטים והרשמה במזכירות המתנ"ס 029961666
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דרוש/ה מנהל/ת למרכז חוסן יהודה 
מילוי מקום עקב חופשת לידה

המרכז פועל לספק רצף שירותים ומענים לפרטים משפחות וקהילות בתחום ההיערכות לחירום 
והטיפול הפסיכו-סוציאלי של תושבי הרשויות במרחב קרית ארבע – הר חברון בעקבות מצב 

של איום בטחוני ואירועי פח"ע.

תיאור התפקיד:
יישום תכניות מרכז החוסן בתחומים: היערכות רשותית לחירום, חיזוק חוסן חברתי 

וטיפול בנפגעי טראומה וחרדה על רקע בטחוני  • ריכוז הקשר עם המחלקות ברשויות, 
הישובים וגופים שותפים  •  מעקב תקציבי וניהול כח האדם במרכז • ניהול תגובת מרכז 

החוסן באירועי חירום.

דרישות התפקיד:
• תואר אקדמאי בתחומי עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, או תחומים נוספים  

   בשדה החברתי )עדיפות לתואר שני(.
• עדיפות לניסיון בחירום וטראומה.

• יכולת הפעלת צוות של אנשי מקצוע בתחומי הטיפול וההערכות לחירום 
   בשגרה וחירום.

• יצירת שיתופי פעולה בין מערכים מקצועיים מהמגזר הציבורי והשלישי.
• יכולת ניהול תקציב עצמאי.

• יכולת גבוהה לתקשורת בינאישית ועבודת צוות.
• יוזמה, יזמות ויצירתיות.

• נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ובזמן אירועי פח«ע וחירום.
• בעל/ת רישיון נהיגה.

• כושר ביטוי בעל פה וכתב )אנגלית ברמה גבוהה-יתרון(.
• מגורים באזור הרשויות המקומיות השותפות למרכז.

הערות:
העסקה בקואליציה הישראלית לטראומה.
תקופת העסקה: נובמבר – דצמבר 2019.

משרה מלאה.
התפקיד מחייב לעיתים עבודה בשעות הערב ותפקוד מלא במצבי חירום 

ובזמן אירועי פח"ע.
 gili.nir@itc-office.org.il קורות חיים ניתן לשלוח לגילי ניר

לפרטים: תמר סיקוראל 0523003817

                                                                                                                                        

 
  שומרון בנימין עציון יהודה

 יהודה ושומרון מרכזי חוסן
 

 דרוש/ה מנהל/ת למרכז חוסן יהודה 

 מילוי מקום עקב חופשת לידה
 

מענים לפרטים משפחות וקהילות בתחום ולספק רצף שירותים  פועלהמרכז 
במרחב קרית סוציאלי של תושבי הרשויות -הפסיכוההיערכות לחירום והטיפול 

 ואירועי פח"ע.איום בטחוני בעקבות מצב של הר חברון  –ארבע 
 

 תיאור התפקיד:
יישום תכניות מרכז החוסן בתחומים: היערכות רשותית לחירום, חיזוק חוסן  •

 חברתי וטיפול בנפגעי טראומה וחרדה על רקע בטחוני.
 ריכוז הקשר עם המחלקות ברשויות, הישובים וגופים שותפים. •
 .מעקב תקציבי וניהול כח האדם במרכז •
 החוסן באירועי חירום.ניהול תגובת מרכז  •
 

 דרישות התפקיד:
נוספים  תואר אקדמאי בתחומי עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, או תחומים •

 )עדיפות לתואר שני(. בשדה החברתי
 .וטראומה ניסיון בחירוםל עדיפות •
יכולת הפעלת צוות של אנשי מקצוע בתחומי הטיפול וההערכות לחירום בשגרה  •

 וחירום.
 שיתופי פעולה בין מערכים מקצועיים מהמגזר הציבורי והשלישי.יצירת  •
 ניהול תקציב עצמאי.יכולת  •
 יכולת גבוהה לתקשורת בינאישית ועבודת צוות. •
 יוזמה, יזמות ויצירתיות. •
 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ובזמן אירועי פח"ע וחירום. •
 בעל/ת רישיון נהיגה. •
 יתרון(.-)אנגלית ברמה גבוההכושר ביטוי בעל פה וכתב  •
 מגורים באזור הרשויות המקומיות השותפות למרכז. •
 

 הערות:
 העסקה בקואליציה הישראלית לטראומה.

 .2019דצמבר  –תקופת העסקה: נובמבר 
 משרה מלאה.

התפקיד מחייב לעיתים עבודה בשעות הערב ותפקוד מלא במצבי חירום ובזמן 
 אירועי פח"ע.
 office.org.il-gili.nir@itc  לגילי ניר ניתן לשלוחקורות חיים 
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שוק ארבעת המינים תש"פ

מח' שפע במועצה המקומית
קרית ארבע- חברון מודיעה על פתיחת:

השוק יפעל משעות הבוקר עד הערב.

במקום ימכרו: 
ארבעת המינים, סוכות, סכך, קישוטים וכו’.

לא תתאפשר פתיחת דוכנים בשטח הציבורי ביישוב 
שלא במסגרת השוק.

הציבור מוזמן!
מחיר שכירות דוכן- 250 ₪

המעוניינים לפתוח דוכן בשוק מתבקשים לפנות 
אל מחלקת שפ"ע- 9969549

מס' הדוכנים מוגבל

שוק ארבעת המינים ברחבת המועצה.
ממוצאי יום הכיפורים 
ועד ערב חג הסוכות.

 
 

 
 

 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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לבני כיתות ד‘-ח‘  חדש! משחקי ליגה אזוריים  ליגת יהודה

ההרשמה לחוג  
פתוחה לבני גן-ח‘  

  הוברבורד 

ציוד מלא לחוג 

Playstation 4
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קהילת בית הכנסת אחוזת אברהם אבינו 
מבכה את לכתו של

ר’ משה פינטו ז"ל
ששימש עשרות שנים כגבאי מסור וגזבר נאמן בבית הכנסת

 ויסד בו את חוג התהילים "עץ חיים" לילדים

לאביבה, לילדים ולכל המשפחה
בבנין ירושלים תנוחמו

הרב אברהם מזרחי הי"ו- רב בית הכנסת
ומתפללי בית הכנסת  "אחוזת אברהם אבינו"

לאביבה וכל משפחת פינטו היקרה
אתכם באבלכם על פטירתו 

של אבי המשפחה 

ר' משה פינטו ז"ל
מתנדב ותיק ומסור בפינה החמה לחייל 

ובמרכז שי"ל,
מעמודי התווך של עיר האבות, 

איש חסד אמיתי.
מן השמים תנוחמו, 

מתנדבי הפינה החמה לחייל ע"ש חזי מועלם הי"ד,
מתנדבי מרכז שי"ל,

צוות היחידה לעבודה קהילתית.

 למשפחת פינטו היקרה, 
מעמודי התווך של קרית ארבע.
 לבוגרינו היקרים אמיר ואביחי. 
שותפים אנו עמכם באבלכם הכבד 

על הסתלקותו 
של הבעל והאבא הגדול והמיוחד,

 רבי משה פינטו ז"ל 
 בנחמת ירושלים 

 ובבניין עיר האבות תנוחמו

הרב אבינועם הורוביץ 
בשם כל בית הישיבה התיכונית "אור מנחם" 

קרית ארבע



פילאטיס 
התחלנו! 

ואת מוזמנת להצטרף!

נחזק את שרירי הגוף כולל 
קרקעית האגן והיציבה, 

נצמצם היקפים ומעל הכל נהנה!
מידי  יום שלישי בשעה 20:35 
בסטודיו הלל שצמוד לבריכה 

לפרטים שרונה 054785212 
הרשמה במזכירות המתנ"ס: 029961666

מתנה לנרשמות- קבוצת הליכה/ריצה.שתתקיים 
למעונינות בתום השיעור.  לתוצאות מנצחות!

מחכה לראותך!

דירות

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

ישראל: 054-6758844

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

שיעור תורה לזכרו 
של סמ״ר 

אמיר מנצורי הי״ד 
יתקיים במוצש״ק פרשת ״כי תבוא״, 

בבית משפחת מנצורי )54/6(  
בשעה 21.00

השיעור יועבר על ידי 
הרב שלומי דילמוני
הציבור מוזמן! ישיבה נפרדת
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למועצה המקומית קרית ארבע

דרושים/ות
חונכ/ת לתלמיד בודד 

היקף משרה: 30-20 ש"ש 

פרטים נוספים: 
רחל כהן 029969541

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

הצעת מועמדות 
בצרוף דף קורות חיים ותעודות השכלה 
יש לשלוח לדוא"ל   

עד ל-26/09/19
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 

 
 
 

יום חמישי ב' חשון  31.10 

19:30 תנועה רכה, גוף נפש- 
        עם רחל רבוח

20:30 טעימה
 22:00-20:50

        שיח בנושא גוף נפש.

נשות הפרח בגני נשות הפרח בגני 
מוזמנות באהבה

לערב של שיח תנועה וטעימה.

 להצטרפות, ברורים , והרשמה התקשרי 
לאורית- 0525666983

יסודות המשחק, פיתוח יכולות אישיות 
וקבוצתיות, הקניית ביטחון עצמי וחיזוק מנטלי 

חוג כדורסל באימון אישי 
 וקבוצתי לכל הגילאים 

בית הספר לכדורסל 
קרית ארבע 

בית הספר לכדורסל 
קרית ארבע 

בנוסף מכיתה ו' יש מסגרת של ליגה ומלא משחקים. זה החוג הגדול ביותר בקריה 
לבנים ויש לנו הישגים מדהימים כמו עליית ליגה ומקום שני עם קבוצה אחרת.

 התחלת האימונים: 
 כיתות א'-ב' - יום רביעי בשעה 16:15  מחיר: 160 ש"ח

 כיתות ג'-ד' - ימים שני ושלישי בשעה 17:00  מחיר: 160 ש"ח
קבוצות ליגה וכיתות ה', ו' - שני בשעה  16:15 ורביעי בשעה 17:15 מחיר: 210 ש"ח

החוג מועבר ע"י נפתלי וולף- מאמן מוסמך
מהרו להרשם! ההרשמה במתנ"ס
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