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יום ראשון א' בטבת  ,29/12נר שביעי של חנוכה,
בשעה  15:00בהיכל התרבות קרית ארבע חברון
עלות כרטיס 25 :ש"ח | קניית כרטיסים תתקיים במזכירות המתנ"ס לפני ההצגה

חנוכה שמח ומלא באור!

יום ראשון
הקרוב!!!

לקראת יום הקדיש הכללי
המחלקה לתרבות תורנית מזמינה אתכם לשיחתו של

גרשון בר כוכבא
בהרצאה חדשה ומרתקת ביותר

סיפורו של מרד גטו ורשה
סיפורם של יהודי הגטו הגדול ביותר באירופה,
האקציה הגדולה והמרד ,גילוי הגבורה והלחימה.

מוצ"ש פרשת "ויגש" ז' בטבת ()4/1
בשעה 20:30
בהיכל התרבות קרית ארבע חברון
כניסה ₪ 25
כרטיסים באתר המתנ"ס mk4.org.il

ההרצאה מלווה במצגת,
קטעי סרטים ותצוגת פריטים אותנטיים.

02-6271525

המחלקה לתרבות תורנית במתנ"ס
בנין שלם בשיתוף
מזמינים אתכם ל-

ערב לזוגות נשואים בקרית ארבע
ס

קור

עם הרב אוהד תירוש
מראשי מכון בנין שלם

כלים לזוגיות טובה
ועכשיו קרוב לבית!
בין הנושאים בקורס:
פערים אישיותיים בין בני הזוג
מעבר מדיבור טכני לדיבור מהלב
איך לשפר ולהשתפר?  -מודל ללא ביקורת

 4מפגשים

ימי ראשון | כ"ח בשבט -י"ט באדר | 20:30-22:00

מתנ"ס קרית ארבע-חברון רחוב סולם אלדד  1קרית ארבע

הנחה למקדימים להירשם!
עד ט"ו בשבט :ליחיד  140ש“ח | לזוג  260ש“ח ,מחיר מלא :ליחיד  160ש“ח | לזוג  320ש“ח

לפרטים והרשמה:

 02-6271525או שלחו סמס עם המילה 'זוגיות' למספר 050-8328999
על מנת להפיק את המירב מן הקורס לא תתאפשר כניסה עם תינוקות לשיעור | הישיבה נפרדת

חנוכה במוזיאון

קפה ארכיאולוגיה -במוזיאון ארץ יהודה
אנו מזמינים את הציבור להרצאה חווייתית ומרתקת על כוס קפה

מפי אריה קליין
בנושא:

יהודה המכבי שורף את חברון ומבצריה

מבט חדש על מאבק החשמונאים בעולם הנוכרי
הסיפור המלא באספקלריה היסטורית – ארכיאולוגית.
ההרצאה תתקיים ביום ראשון ,ר"ח טבת
נר שמיני של חנוכה ,29\12\19 ,בשעה 20:00
במוזיאון ארץ יהודה (בבניין המעצה קומה )3
דמי השתתפות ₪ 20 :
כולל סיור קצר בממצאים מאוסף המוזיאון • כיבוד קל

למועצה המקומית קרית ארבע

דרוש/ה סייעת פדגוגית
למ"מ לתקופת חל"ת
עד סוף שנת הלימודים התש"פ
היקף משרה 25 - 20 :ש"ש

פרטים נוספים :רחל כהן 02-9969541
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד
המידע המלא והמחייב של המשרה
נמצא באתר האינטרנט של המועצה www.kiryat4.org.il
הגשת מועמדות בצירוף דף קורות חיים ותעודות השכלה
יש לשלוח לדוא"ל  k4@kiryat4.org.ilעד לתאריך 01/01/2020

חנוכה

מוסיפים אור!

ישיבת בוקר בחנוכה

בנים מכיתות א'-ד'
מוזמנים ללימוד של שמחה וחוויה
בחופשת החנוכה:
מיום רביעי כ"ז בכסלו ועד יום ראשון א' בטבת.
שעות הפעילות.09:00-11:00 :
מיקום :מקלט "( 27ישיבת ערב").

נלמד ביחד מידות ודרך ארץ ,הלכות החג ,סיפורים ,חידונים ,הפעלות
הגרלות ועוד הרבה הפתעות...
כל משתתף מקבל– טרופית ולחמניה.
מחיר .₪ 10 :תשלום במקום.

הרוצה להיות שותף בהרמת מפעל חשוב זה של לימוד תורה
של ילדי ישראל בימי החנוכה
מוזמן לתרום .כל תרומה תתקבל בשמחה

לפרטים :אברהם וטרו במתנ"ס

שיעור תורה לזכרו של

אמיר מנצורי

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

השיעור יועבר על ידי
הרב הרב גבריאל ביבי

הציבור מוזמן!
ישיבה נפרדת

ערב הכרות עם אולפנית חברון
הורי בנות ו' היקרים
מוזמנים לערב הכרות עם האולפנית
 לימודים ברמה טובה
 אוירה חברתית מגובשת ומעצימה
 שמחה בדרכה של התורה
ביום שלישי ,ג' טבת בשעה 20:30
באולפנית ברמת ממרא מתחת לאולם הרב תכליתי
דברי פתיחה :הרב בעז כהנא
משנתנו החינוכית ואופן ההתנהלות :עידית אליגל

יט טבת יום פתוח לבנות בהרשמה מראש
לפרטים0542154439 :

בואו בשמחה

מצמיחים בנות לאורן של האמהות בעיר האבות

להשכרה :בקרית ארבע ,חנות/משרד במיקום
מרכזי .לפרטים 052-8693033
להשכרה :דירת  5חדרים -חדשה במדורגים
החדשים בבנין ( 110/10בעוד חודשיים)
לפרטים נורית050-7458476 :
למכירה :רנו סניק  5 ,2010מקומות,
 126,000ק"מ בלבד ,טסט לשנה ,מושבים
נפרדים ,משפחתית מושלמת.₪ 15,500 ,
054-3111686
לסוכנות אמישראגז בקרית ארבע

דרושים:
עוזר לטכנאי גז  -ידע טכני ׀ מחלק מיכלי גז
לפרטים בטל'02-9961144 :

