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ועכשיו קרוב לבית!
בין הנושאים בקורס:

פערים אישיותיים בין בני הזוג

מעבר מדיבור טכני לדיבור מהלב

איך לשפר ולהשתפר? - מודל ללא ביקורת

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

ימי ראשון | כ"ח בשבט- י"ט באדר | 420:30-22:00 מפגשים 
מתנ"ס קרית ארבע-חברון רחוב סולם אלדד 1 קרית ארבע

לפרטים והרשמה:
02-6271525 או שלחו סמס עם המילה 'זוגיות' למספר 050-8328999 

על מנת להפיק את המירב מן הקורס לא תתאפשר כניסה עם תינוקות לשיעור | הישיבה נפרדת

02-6271525

כלים לזוגיות טובה    

קורס ערב לזוגות נשואים בקרית ארבע
עם הרב אוהד תירוש

מראשי מכון בנין שלם

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





איך מנהלים עסק רווחי ומצליח 
דווקא במקום קטן? דווקא בקרית ארבע?

אחת הדרכים הכי טובות היא הגדלה של מעגל הלקוחות
דרך השתתפות בקבוצת נטוורקינג מקומית, 
כזאת שטבעי שחבריה יהפכו ללקוחות שלך.

אז אם גם את רוצה להתפתח ולהצליח, לקבל כלים להתנהלות עסקית יעילה, 
ולהיות נוכחת במקום מלמד, תומך ומשתף, שמגדיל את מעגל הלקוחות

הצטרפי אלינו לקבוצת נשי עסקי בקרית ארבע.

תכירו את שירה צדוק מקבוצת נשי עסקי קרית 
ארבע, בעלת קליניקה לרפואה טבעית:

להתנהל נכון!

״נשי עסקי  נתן לי כלים ממשיים 

לבסס ולפתח את העסק שלי 

בצורה מקצועית״

קי   נ   י  
נשים עושות עסקים

קי   נ   י  
נשים עושות עסקים

נ ג
י ק ר ו ו ט נ

נ ג י ק ר ו ו ט נ

שלכן ובשבילכן: טלי כהן 052-6071864, ענת לוי 052-4232531

נשי עסקי
לחלום. לעבוד. להצליח.

רוצה להצליח יותר? הצטרפי אלינו!



 
 פעוטון כרמל

 מחפש מטפלת אוהבת ומסורה,
 אווירה מיוחדת ותנאים טובים.

 0556663281לפרטים, דניאלה 

פעוטון כרמל
מחפש מטפלת אוהבת ומסורה

להשכרה: דירת 4 חדרים בחרסינה )208/4( + מזגן + 
דוד שמש חדש + ארונות קיר בחדרים + תנור אפיה 

בילד אין + כיריים של גז חדשים, מרפסת גדולה. 
כניסה מ- 1/3/20. לפרטים- 054-8388784 לאה יחיא

להשכרה: בקרית ארבע, חנות/משרד במיקום מרכזי 
לפרטים- 052-8693033

למכירה: רנו סניק 2010, 5 מקומות, 126,000 ק”מ 
בלבד, טסט לשנה, מושבים נפרדים משפחתית 

מושלמת, 15,500 ₪, 054-3111686 

 עלות: 50 שח לחודש 
 הרשמה במזכירות המתנ"ס. 

התחלנו כבר לפעול 
ואנחנו מחכים גם  לכם!!

 גילאי:  א'-ד'
 המלמד: הרב שלום ישראלי 

 מיקום: מקלט 27 
 ימים: ראשון ושלישי
 שעות: 16:15-17:00 

לומדים תנ"ך ערכים ומוסר 
 בצורה חוויתית ומהנה .. 

 זה הזמן להצטרף 

 לישיבת הערב לבנים! 



יום ראשון ט"ו טבת תש"פ 12/1/20 בשעה 20:00 באולם "הוד" במתנ"ס
הציבור מוזמן  ׀  הכניסה חופשית

תכנית תור הזהב לבני +50 והמשרד לפיתוח הנגב והגליל
*זוג מהחיים עולה על הבמה....

 
 

 
 

 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 

 
 
 

בני עקיבא ק.ארבע

אריאל בנים קריה

14:30  ירידה מחרסינה ׀ 15:40 לימוצ ׀ 16:00 מפקד ׀ 16:15 מנחה ׀ 16:30 פעולות ׀ 17:15 לימוד ׀ 17:28 ערבית והבדלה
מחכים לכל אחד ואחת!! שבת שלום ומבורך!

תותחים! השבת מתחילים מנחה בשעה 15:00. מתחילים במבצע לשבט שיגיע הכי הרבה ויעשה מלא מורלים!!!! 
כולם באים! צוותש"פ ושילה

לו"ז שבת תנועות נוער


