א' בסלו • )29/11/19( ,פרשת תולדות • הדלקת נרות • 16:15 :צאת השבת17:16 :

משפט השבוע:
מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך...
(מידות הראי"ה)

בס"ד

ראשון
הקרוב!

בין השעות 19:00-20.00
עד תחילת ישיבת המועצה

יום ראשון,
ג' בכסלו 1/12

עם הרב נועם ולדמן

בנושא:
"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה -עיון במעשה דוד ובת שבע"
הצטרפו אלינו לחווית למידה משותפת
על סוגיות נבחרות בתנ"ך עם מגוון מרצים

הציבור מוזמן
נא להביא תנ"ך

שיעור תורה לזכרו

אמיר מנצורי

הי״ד
של סמ״ר
יתקיים במוצש״ק פרשת ״תולדות״ ,בבית משפחת מנצורי ( )54/6בשעה 20.00

השיעור יועבר על ידי הרב אברהם יצחק שורץ הי"ו
הציבור מוזמן! ישיבה נפרדת

כל ששון וכל שמחה
אנו מזמינים את הציבור הרחב לשמוח
בשמחת נישואיהם של ילדינו

אהרן ותהילה
בעונג שבת שיתקיים בליל שבת,
פרשת תולדות  29.11מ20:00-
באולם "אחוזת אבות" ,באזוה"ת קרית ארבע
משפחת מרואני

המחלקה לתרבות תורנית במתנ"ס בשיתוף הספריה הציבורית
מזמינים את הציבור:

לשיחה מרתקת
ומיוחדת לחנוכה עם:

אלידע בר שאול
בנושא:

מישהו היה צריך!!

גבורת הנר הקטן מול החושך הגדול שבמציאות
על ההתנדבות ,ההיחלצות והעשייה
עם מוטיבציה של רעות ואמונה בעם ובארץ

יום רביעי כ"ז בכסלו 25/12
בשעה 20:30

בהיכל התרבות קרית ארבע חברון
כניסה₪ 25 :

השבוע זה קורה!!

החוג יתקיים בימי חמישי
החל מיום חמישי הקרוב  -ז’ בכסלו ( )5/12בשעה 16:30
במעדונית "בית חם" בבנין  1מול המשרד של השיטור הקהילתי
(הבנין מול החניה של מכולת יעקובי)
נותרו מקומות בודדים ,הרשמה במרכז הקהילתי כל יום,
029961666
לבירורים:
הרשמהטל’
בין השעות  13:00-8:30ו.19:00-16:00 -
המתנ"ס 029961666
במזכירות

חוויה בספרית קרית ארבע
מוזמנים להרצאה מרתקת של

אמנון דוקוב
ר"מ בישיבת ההסדר בעתניאל ,בעל תואר שני בחקר תרבות
עוסק שנים רבות בסוגיות של יהדות ותרבות עכשווית

בנושא :משבר המשפחה בעולם המערבי
ודרכי התמודדות יהודית
יום שני | ד‘ בכסלו תש“פ |  | 2.12.19בשעה 20:00
בספריה הציבורית קרית ארבע קרית ארבע
דמי כניסה 20 :ש“ח ,זוג  30 -ש“ח

שבי חברון

שבי חברון
למוסדות
חברון
למוסדות שבי
שבי חברון

נהג נהג
דרוש
דרוש

דירות

המחלקה לשירותים חברתיים
קרית ארבע
דירות

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

קומת קרקע ,מול ישיבת ניר.

054-6758844כסלו תש"פ)
א-ד( 11-8/12 ,י’-י"ג
בימים
הארגון :חברון
ישראל:
מיקוםחברון
מיקום הארגון:
054-6758844
המשלב :נסיעות ברחביישראל:
וימים ג-ד ( 18-17/12י"ט-כ’ כסלו תש"פ)
לתפקידנסיעות ברחבי
קיד המשלב:
חדר מרוהטת
דירת
להשכרה:
ועוד .זמינות
שונות
שליחויות
מרוהטת
להשכרה :דירת חדר
2019
הארץ ,שונות ועוד .זמינות
שליחויות

שקט .לפרטים:
באיזור
לאבשעות
בשעותגם
דה גםלעבודה
לפרטים:
לא שגרתיותבאיזור שקט.
שגרתיות
אילנה
054-7563397
אילנה לשירותים חברתיים
המחלקה
בהתאם לצורך.
054-7563397
בהתאם לצורך.
קהל
לקבלת
סגורה
תהיה
בתנאים מעולים.
משרה
חדרים 4.5חדרים
דירה בת
מלאה,מעולים.
בתנאים
ה מלאה,
להשכרה4.5 :
להשכרה :דירה בת
תיקים.
מיון
לצורך
אטרקטיבי.
מחיר
הקריה.
במרכז
דרישות התפקיד:
במרכז הקריה .מחיר אטרקטיבי.
ת התפקיד:
0523471033
פרטים :טלפון
צבא * .בוגר צבא.
0523471033
פרטים :טלפון
אנוש ושירותיות.
אנוש * יחסי
נחזור לשרת אתכם בשמחה
ושירותיות.
שונות
שונות
תעבורה.
עבירות
ללא
שנים
5
מעל
רישיון
בסיום המיון!
ון מעל * 5שנים ללא עבירות תעבורה.
שגרתיות .לא שגרתיות.
זמינות בשעות
*
נמצא כדורגל
אבידה:
השבת
בשעות לא
ת
כדורגל
נמצא
השבת אבידה:
עציון-דרום הר חברון).
(גוש
באזור
מגורים
*
בראש השנה.
המדורגים
ליד
ים באזור (גוש עציון-דרום הר חברון).
בראש
ליד המדורגים
השנה.לפנות למוקד 4
052-7658800יש
חרום
במקרה
לשליחת
חיים:קורות חיים052-7658800 :
מיילקורות
מייל לשליחת

avraham@Shaveihevron.org
avraham@Shaveihevron.

נקודת חן
מבצעים

ד ברים פ שוט י

פ ים

תכשיטים מעונות קודמות ₪ 40-120 
כל התיקים ₪ 150 
דברים אחרונים לבית ₪ 10-70 
תכשיטים חדשים  10%-20% הנחה

פתוח בתאום מראש

מוזמנות בשמחה

מדורגים ב' ,בניין  55דירה   1לתאום מראש :שולמית גולדברג 050-2057182

בס״ד

אנדרדוס & יהודה קלמן מציגים:

המחלקה לתרבות תורנית במתנ"ס מזמינה אתכם להצגה:

מחזמר חדש ,סוחף,מפתיע וקורע מצחוק לכל המשפחה
בכיכובם של חברי האנדרדוס

יום רביעי כ' בכסלו 18/12
בהיכל התרבות קרית ארבע חברון

מופע ראשון בשעה  -16:00הזמנת כרטיסיםhttps://tickchak.co.il/8143 :
מופע שני בשעה  -18:00הזמנת כרטיסיםhttps://tickchak.co.il/8144 :
עלות כרטיס 55 :ש"ח

הזדרזו והבטיחו מקומכם!
בימוי :אורי אומנותי | הפקה :יהודה קלמן | מחזה ומשחק :יאיר יעקבי ,מתן צור ,אשר בן אבו ונדב נוה
עיצוב תפאורה ותלבושות :מאיה פלג | ייצור תפאורה :דודי ומיכל בית מלאכה | תפירת תלבושות :שלומית פניכל
עיצוב תאורה ותפעול :יהודה זריהן | מוזיקה :חגי דוידוף | כוריאוגרפיה :יוסף אלון

המחלקה לתרבות תורנית במתנ"ס מזמינה אתכם להצגה:

יום ראשון א' בטבת  ,29/12נר שביעי של חנוכה,
בשעה  15:00בהיכל התרבות קרית ארבע חברון
עלות כרטיס 25 :ש"ח | כרטיסים ניתן לרכוש באתר המתנ"ס mk4.org.il

מתי :ימים ראשון ושלישי
בשעה  16.15במתנ"ס

הצטרפו
אלינו!

במלאות שישים ושמונה שנים
להסתלקותו לגנזי מרומים
של מורנו ורבנו

הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל
יתקיים ערב לזכרו
ביום רביעי ו’ בכסלו התש"פ,
בשעה 20:30
בבית משפחת אורזי 301/1
בהשתתפות :ר’ יהודה אראל-
עוסק בהוצאת כתבי הרב חרל"פ
הציבור מוזמן

בס"ד

זכותו תגן עלינו
ועל ארץ ישראל השלימה
במלאות שישים ושמונה שנים

לו"ז שבת תנועות נוער
חודש ארגון
בני עקיבא ק .ארבע

שבת פרשת תולדות
 20:15עונ"ש בחרסינה |  14:15ירידה מחרסינה
 15:25לימוצ |  15:45מפקד | מנחה | פעולות | לימוד |  17:15ערבית והבדלה
ברור שכולם באים! שבת שלום!!

בני עקיבא נופי ממרא
סניף נופי ממרא האלופים!! איזה שבועיים מטורפים היו לנו!
תתכוננו לעוד שבוע שמעיף ת’כובע ושבת ארגון מהסרטיםם!!
השבת -כולם באים לסניף בלי יוצא מין הכלל -מחכים לראות את כולכםם):

אריאל בנים חרסינה
שבת לו"ז שבת ארגון:
ערב שבת :ב -16:15מנחה וערבית עם ההורים בסניף |  -18:00סעודת צוות חב"ב וכיתה ט'.
ביום השבת -8:00 :תפילת שחרית אם ההורים |  -10:30קידוש קהילתי בהשתתפות התושבים כולם מוזמנים!!!
נשמח שכל אחד יביא משהו .
 -14:30מנחה פעולה סניפית ומפקד חגיגי אם השליחים המטורפים |  -16:15סעודה שלישית.
 - 17:15ערבית והבדלה בסניף ורצים לבתים (להביא את הציוד להצגה/ריקוד) .
מוצ"ש ארגון -18:15 :תהלוכה יחד כל הסניף אם ההורים מהסניף למגרש ביתק"א.
 -19:00מפקד אש והצגות |  -21:30השבעה
תושבי החרסינה מוזמנים להשתתף בתפילות ובתהלוכה.
ממש נשמח בהשתתפותכם | תעקבו בלוחות המודעות אם יהיו שינויים.

אריאל בנות קריה
פרשת תולדות חודש ארגון תש"פ -חיים בגדול!
נושא השבוע -אנחנו שליחות!
עונג שבת -תעקבו אחרי העידכונים ;) | לימו"צ ,14:10 -מפקד 14:30 -כוולן באות!!
מי שלא שילמה מיסי חודש ארגון בבקשה לשלם בהקדם האפשרי.
מחכות לכן בשיא האנרגיות!
צוותש"פ ומעין הקומונרית

אריאל בנים קריה
חניכים תותחים! ממשיכים בחודש ארגון בכל הרבאק!! אין אחד שלא בא!!!
השבת מנחה בשעה  .15:00נשמח לראות את ההורים במנחה
צוותש"פ ושילה הקומונר

אריאל בנות חרסינה
סניף חרסינה מושלמות!!! חודש ארגון תש"פ
נושא שבוע שלישי של חוד"א :אנחנו שליחות.
השבת פרשת "תולדות" ,בע"ה לימוד צוות | 14:30 -מפקד14:45 -
נשמח לראות את כולן!!
חניכה שעדיין לא שילמה מיסי חודש ארגון בבקשה שתשלם למדריכות שלה בהקדם האפשרי.
אוהבות מלא צוותש"פ ותהילה הקומונרית

חגית | 052-3114855

מבצע
מאירים
את הקריה

>>> יוצא לדרך!

משפחתי
טיס
כר ת חנוכה
צג
לה התרבות
בהיכל שמובילות
פחות
למש ההדלקה!
את

מיד לאחר ההדלקות,
נוער קרית ארבע
נפגשים למסיבת
חנוכה יחודית!!

בחנוכה הקרוב

בהדלקת נר שני משותפת
כולנו משתתפים
לתושבי הבניין /השכונה!

יום שני

כ"ה כסליו ()23/12
>> נרשמתם?
עילות כיפית בדרך אליכם!
ערכת פ
>> להרשמה להובלת הדלקת נרות במקום מגוריכם-צפורה היחידה לעבודה קהילתית 054-6298380

שבי חברון

