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הציבור מוזמן  •  הכניסה חופשית

יתקיים ביום שני ט' באלול
בהיכל התרבות קרית ארבע חברון 

בן אדם מה לך נרדם...

בתוכנית: 
       20:15   התכנסות וכיבוד קל

         - דברים לזכרה ומצגת קצרה 
            ע"י בנות האולפנא  

               - הרב דודי פוטש 
            והזמר אביחי פז גרינוולד 

               בדברי תורה ושירה לחודש אלול 

               - שיחת חיזוק עם רבה של צפת- 

              הרב שמואל אליהו שליט"א.



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 

 רשמו את התאריך!
הזדרזו והרשמו 
והבטיחו מקומכן!

מחיר כרטיס 35 שח לנרשמים מראש 
 באתר המתנ"ס: 

בערב עצמו: 40 ש"ח
 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

עם הרבנית ימימה מזרחי 
ודין דין אביב
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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

עלות: 40 שח

התחלנו!
מוזמנים 
! להצטרף
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לפרטים נוספים: מוריה דניאל- 0526815821 או אברהם וטרו רכז תרבות תורנית במתנ"ס
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שמרו את התאריך!

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

C
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R
T

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

ההרשמה לחוג  
פתוחה לבני גן-ח‘  

  הוברבורד 

ציוד מלא לחוג 

Playstation 4

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!
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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 26.10:
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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לפרטים והרשמה: יסכה קופ- 0508822060

בס”ד

תושבים יקרים,
משרדי הרישוי והפנים 

בקרית ארבע יהיו סגורים
בימים ראשון-רביעי 

ח’-י”א באלול  9/ 8-11

ניתן לקבל חידוש/כפל 
רשיונות רכב ונהיגה
בסניפי דואר ישראל.

 
בברכה,

גילה נרקיס

בעזרת ה’ גם השנה יתקיימו חוגי אומנות בסטודיו מעשה ידיי.
בחוג נלמד, ניצור ונכיר חומרים שונים

 ) חימר, פימו, אקרליק ועוד(.
נכין ביחד יצירות יפות ומגוונות באווירה ביתית ונעימה.

החוג מיועד לבנות בגלאי א-ח לפי קבוצת גיל 
וייתקים בימי ראשון אחר הצהרים.

עלות החוג: 140*10     

* השנה תוכנית אומנותית חדשה שמתאימה גם לבנות משנים קודמות.

חוגי אומנות 
בסטודיו מעשה ידיי

 לנרשמות עד 

ט"ז אלול

10*130 

בסד
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דירות

להשכרה: דירה בבנין 25/3, 4 וחצי 
חדרים. לפרטים: 0523471033 מרדכי 

בוחבוט

דירה להשכרה 
  להשכרה דירת 4 חדרים במצב טוב, )מול 

ישיבת ניר, ליד המקווה, גן משחקים וביכנ”ס(, 
קומה ג’, מזגנים, דוד”ש, סורגים, פלדלת. 

0542398263

לפרטים והרשמה: יסכה קופ- 0508822060

בעזרת ה’ גם השנה יתקיימו חוגי אומנות בסטודיו מעשה ידיי.
בחוג נלמד, ניצור ונכיר חומרים שונים

 ) חימר, פימו, אקרליק ועוד(.
נכין ביחד יצירות יפות ומגוונות באווירה ביתית ונעימה.

החוג מיועד לבנות בגלאי א-ח לפי קבוצת גיל 
וייתקים בימי ראשון אחר הצהרים.

עלות החוג: 140*10     

* השנה תוכנית אומנותית חדשה שמתאימה גם לבנות משנים קודמות.

חוגי אומנות 
בסטודיו מעשה ידיי

 לנרשמות עד 

ט"ז אלול

10*130 
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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
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 elishfed@gmail.com :קו''ח יש לשלוח לדוא''ל
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בקרוב נפרסם 
חוברת חוגים 

עשירה-  
דיגיטלית. 

עקבו אחר הפרסומים!!!

פתיחת 
עונת החוגים 

תש"ף.


