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ים/ות

אספקה

ברכת

נשים וגברים כאחד.

שנה טובה ומתוקה

נמצא באתר האינטרנט של המועצה
www.kiry

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

שלוחה לכל
בית קרית ארבע חברון

משפט השבוע:
"התשובה הראשית ,שהיא מאירה את המחשכים מיד ,היא שישוב האדם אל עצמו ,אל
שורש נשמתו ,ומיד ישוב אל הא-לוהים"( .אורות התשובה ,ט"ו ,י').

מית קרית ארבע

המחלקה לתרבות תורנית במתנ"ס
בשיתוף הספריה הציבורית
מזמינים אתכם לערב מיוחד על:

מלחמת יום הכיפורים
שיחתו המרתקת של גרשון בר כוכבא

על קרבות הבלימה ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים
הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים הוביל את החברה הישראלית
לטראומה של מלחמת יום הכיפורים .איך זה קרה לנו? בתאור מהלכי
הקרבות נתמקד בשלב הבלימה של המוני כוחות האוייב הגולשים
לכיוון צפון רמת הגולן והכנרת.

ההרצאה מרתקת ביותר ומשלבת הקלטות אותנטיות,
קטעי סרטים ותצלומים אוויריים הממחישים היטב
את מוראות המלחמה ואת גודל הנס....

מוצאי שבת פרשת "וילך"–שובה 5.10
בשעה 21:00
בהיכל התרבות קרית ארבע חברון
אל תפספסו ...
עלות כרטיס ₪ 20
הרשמה באתר המתנ"ס mk4.org.il

התחלנו!

מוזמנים
להצטרף !

עלות 40 :שח

במלואת  11חודש לפטירת

בננו היקר דביר חדד

ז"ל

נתכנס לאזכרה וערב התעוררות
בנושא :הכנה לראש השנה

בתוכנית:
בשעה  21:00הרב בועז כהנא
בשעה  21:30הרב דודי פוטש
בשעה  22:00הרב ינון משולם

הערב יתקיים
במוצ"ש שבת "ניצבים"
בבית הכנסת אבות ובנים (הטוניסאים)
יוגש כיבוד
עזרת נשים פתוחה
המשפחה

אנו ממשיכים להתמיד,
כמו בשבתות "מברכין" הקודמות
אך דרוש חיזוק!
הספריה הציבורית תהיה סגורה לקהל
ביום ראשון כ"ט באלול  29/9/19בכל הסניפים.

שנה טובה ומתוקה!
נורית כהן מנהלת הספריה

תושבי קריית ארבע היקרים!
במהלך החודש האחרון ,מאז שבנינו דוד נכווה והתאשפז,
זכינו לחיבוק חם וגדול ממשפחת קרית ארבע חברון המופלאה.
ברוך השם הוטב מצבו של דוד הוא שוחרר מהאישפוז.
תודה ענקית לכל מי שהתפלל,
תודה לכל מי שבישל עבורינו.
תודה לאנשים טובים שטיפלו בילדים ,שבקרו אותנו וחיזקו,
שעצרו אותנו בשבילים והתענינו שוב ושוב במצבו,
וניסו לעזור בכל דרך אפשרית.
אשרייך עיר האבות שאלו בנייך.
ואשרינו שזכינו למשפחה שכזאת
שנה טובה ומבורכת
אנא המשיכו להתפלל
יוחנן חסיה וילדי משפחת בן זכאי

דרוש/ה רכז/ת ספורט
תיאור התפקיד:
למרכז קהילתי קרית ארבע חברון דרוש/ה רכז/ת ספורט שיהיה אחראי/ת
לתכנון ,ארגון וניהול פעילות ספורטיבית
ואירועי ספורט ביישוב ,לרבות:
מפעלי ספורט (תחרויות ,טורנירים ,ימי ספורט ואירועים) ,ליגות בענפי הספורט
שונים ,אירועי ספורט מקומיים (צעדות ,מרוץ אופניים וכו') ,מפעלי ספורט ונופש
מרכזיים בחופשות ועוד.
אחריות לארגון חוגי ספורט לילדים ,לנוער ולמבוגרים.
אחראי לטיפוח הספורט הייצוגי ובכלל זה איתור וטיפוח כישרונות צעירים
והקמה וטיפוח נבחרות ספורט מקומיות בענפי הספורט השונים.
אחראי לתחזוקת הציוד ,האולמות ומתקני הספורט השונים של המרכז.
איתור צרכים בתחום הספורט בקהילה ושותפות בקביעת סדר עדיפויות של
היישוב בנושא הספורט.
קשרי גומלין עם גורמים בקהילה ומחוצה לה לצורך גיוס משאבים בתחום.
דרישות התפקיד:
השכלה -אחד מאלו:
א .בעל תואר אקדמי בתחום הספורט;
ב .בעל תואר אקדמאי אחר ,ובלבד שהינו בוגר קורס מינהל ספורט או בעל
תעודת מאמן ממוסד שקיבל הכרה לפי חוק הספורט;
ג .בוגר קורס מינהל ספורט ובעל תעודת מאמן ממוסד שקיבל הכרה לפי חוק
הספורט.
ניסיון מקצועי :ניסיון מקצועי מוכח בארגון ,אימון או ניהול בפועל בגופי ספורט.
כישורים אישיים :כושר ארגון ותכנון ,כושר עבודה בצוות ,מרץ ופעלתנות.
דרישות עיסוק מיוחדות :עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,נטייה לעסוק בספורט.
כפיפות למנהל המרכז.
היקף משרה:
 75%משרה העסקה :על ידי המתנ"ס.

משלוח קורות חיים לכתובת מיילChananel@matnasim.org.il :

מועד אחרון להגשת מועמדות :י"א תשרי תש"ף ()10.10.19

דירות
להשכרה :ברמת ממרא דירת גג
יפייפיה 2 ,חדרים 2 ,מרפסות גדולות,
מחיר אטרקטיבי .כל הקודם זוכה.
058-5938476
למכירה :דירת  4חדרים .קומת קרקע
מול ישיבת ניר .ישראל054-6758844 -
להשכרה :דירת חדר מרוהטת באיזור
שקט .לפרטים 054-7563397 :אילנה

למכירה :מיטת נוער ,מיטה
שונותזוגית ,ארון דלתות זכוכית.
משה050-5339176 -

התחלנו!
ואת מוזמנת להצטרף!

פילאטיס
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"ס029961666 :
מתנה לנרשמות -קבוצת הליכה/ריצה.שתתקיים
למעונינות בתום השיעור .לתוצאות מנצחות!
מחכה לראותך!

מחפש עובד/ת למשק בית
פעם בשבוע.
משה0505339176 -
למכירה :מאזדה  5שנת 2007
 7מקומות ,יד  ,2מצב מכני טוב מאוד.
052-3114176
חדש בקריה! שכפול דיסקים במחיר
מיוחד!!!!  7( 5-10שח ליחי’) 10-20
( 5שח)  20ומעלה ( 4שח) .יש אפשרות
גם לשכפול דיסקונקים ,בתיאום
מראש .פלאפון להזמנות ולבירורים:
058-7809080

חוג התעמלות לנשים
בהדרכת טלי מרגוליס
תואר שני בחינוך גופני

התעמלות לחיזוק שרירים ועצם
בשילוב תרגילים לגמישות,
שיווי משקל,
יציבה וקואורדינציה.
דגש על חיטוב ועיצוב שרירי בטן ,ישבן
וירכיים .תוך חיבור של תודעה,
תנועה ונשימה.

ימים שני ורביעי בבוקר 9:30-8:30
בסטודיו "הלל"
ניתן להרשם לפעם או פעמיים בשבוע
לפרטים :טלי0546257870 :

משתתפים באבלו הכבד של
חברנו גבאי ביה"כ

לסגנית מנהל בית הספר

ר' משה קאופמן,

הגב' אביגיל חג'בי

על פטירת אביו

מות אמך

בפועלו המבורך בביה"כ,
ובבניין חברון וירושלים ינוחם.

שותפים אנחנו איתך
באבלך על

בבניין ציון וירושלים ננוחם.
הנהלת בית ספר
חמ"ד חברון בנות,
צוות המורות והתלמידות

למשה קאופמן
והמשפחה היקרה

ז"ל

המקום ינחם אתכם
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
עמי תורגמן
וחברי גמ"ח "בארה של מרים"

מתפללי בית הכנסת
"אלון יוסף",
קרית ארבע חברון.

לחברנו לעבודה
ר' משה קאופמן,

איתכם באבלכם הכבד
על פטירת האב

ר' שמעון קויפמן

ר' שמעון

קויפמן ז"ל

אתכם באבלכם הכבד
על מות אביך

ר' שמעון קויפמן
הקב"ה הרופא לשבורי לב
ירפא שבריכם הגדול כים
ובבנין התורה והארץ ננוחם.
משפחת האולפנה

ז"ל

לאביבה פינטו

ובני המשפחה היקרים!

לשמוע קול שופר...

אתכם באבלכם הכבד
עם פטירתו של היקר

אנשים המתקשים להגיע לבית הכנסת
ומעוניינים לשמוע תקיעת שופר בביתם

חכם משה פינטו

ע"ה

אנא צרו עימנו קשר
ונדאג שיגיעו לתקוע אצלכם.

איש טוב ,צדיק וישר,
עובד ציבור באמונה,
אוהב את התורה
ואת לומדיה מתוך שמחה.

אברהם וטרו-רכז תרבות תורנית:
0543305490
מתן גולדמן0523549832 :

בבנין ירושלים וחברון תנוחמו
נורית כהן וצוות הספריה

כמו כן תקיעה נוספת למעונינים
תתקיים בשני הימים בשעה 11:30
בבית משפחת שוקר 52/8

לישיבה תיכונית קרית ארבע

דרוש
עובד תחזוקה

למשרה מלאה /חלקית לטיפול
ואחזקת מבני חינוך,
פנימיות ודירות מגורים.
תכונות :אמינות,ראש גדול ורצון ללמוד.
כישורים נדרשים:
ידע טכני בחשמל ,אינסטלציה,
נגרות ,ושיפוצים.
לשליחת קורות חיים:
yaacov@yatka.org.il

נשות הפרח בגני
המתמודדות עם אתגרי פוריות
מוזמנות באהבה
לערב של שיח תנועה וטעימה.

יום חמישי ב' חשון 31.10
 19:30תנועה רכה ,גוף נפש-
עם רחל רבוח
 20:30טעימה
22:00-20:50
שיח בנושא גוף נפש.
להצטרפות ,ברורים  ,והרשמה התקשרי
לאורית0525666983 -

קישור להגשת מועמדות בדף הפייסבוק:
קרית ארבע חברון -הדף הרשמי

