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י"ט שבט, )14/02/20( • פרשת יתרו • הדלקת נרות: 17:04 • צאת השבת: 18:03 

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל תכנית תור הזהב לבני +50 
מזמינים אתכם:

לשיחה מרתקת עם

 ד"ר מרדכי קידר
מזרחן ומרצה במחלקות לערבית ולמזרח התיכון 

באוניברסיטת בר-אילן
חוקר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים

האם יש סיכוי לתכנית שלום כלשהי ?

יתקיים אי"ה ביום שני 
כ"ב שבט תש"פ )17.2(

 בשעה 19:30 באולם הוד במתנ"ס

הציבור מוזמן 
הכניסה חופשית

 
 

 
 

 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 

 
 
 



מציעה טיפול במחיר סימלי, 
לנשים ובני נוער 

במסגרת ההתמחות.

לפרטים:
ניתן ליצור קשר עם אוריה דהן  

0542233379

  M.E יועצת חינוכית
בלימודי פסיכותרפיה דינאמית 

)טיפול רגשי ארוך טווח( 
באוניברסיטת בר אילן.

המועצה המקומית 
קרית ארבע חברון   
משתתפים בצערה 
של חברתנו לעבודה

רונית לוי ומשפחתה  
במות אביה 

יוסף אפרתי ז"ל  
בנחמת ציון וירושלים תנוחמו,

ולא תוסיפו לדאבה עוד. 

 אליהו ליבמן,
 חברי ועובדי המועצה
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תושבי קרית ארבע היקרים, שלום!
לרווחת התושבים, אנו עושים מאמצים גדולים  להמשיך את שיגרת הפעילויות שהתקיימו 

במתנ"ס. לצורך זה הפעלת החוגים וחדר הכושר עברו זמנית לאחריות העמותה לקידום החינוך 
בקרית ארבע. 

זו "שעת כושר" להכפיל את מספר המנויים לחדר הכושר על מנת שנוכל להמשיך 
את הפעלתו. 

בואו ליהנות מחדר כושר מקצועי מאובזר ובהדרכה מקצועית במחירים שווים לכל כיס. 
אנו מזמינים את הציבור להירשם באתר המועצה https://kiryat4.org.il לחדר כושר ולשאר 

החוגים בדף הבית ב"שירותים בקליק -  הרשמה לחוגים".
מי שמעוניין לשלם בשקים או במזומן צריך להירשם באתר ולאחר מכן להגיע למשרדי העמותה 

בבנין המועצה להסדרת התשלום. 
לכל שאלה, ניתן לפנות לגדליה- 052-6071223

בברכה,

שעת כושר לחדר הכושר

אליהו ליבמן
ראש המועצה

גדליה גובר
מנהל העמותה
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 הרקדה עם תזמורת "כי שמחתני"
 קריאת מגילה לנשים 

 מופע להטוטים וקסמים מרהיב 
תחרות תחפושות משפחתית נושאת פרסים!

חידון פורים קצר ועוד... 

 בתוכנית: 

יום שני י"ג באדר - מוצאי תענית אסתר בשעה 20.30 

כל ילד 
מקבל 

הפתעה!

באולם הספורט שליד הבריכה



גברים

נשים

יום א'

16:00-22:00

06:00-10:00

06:30-10:30

18:00-22:00

16:00-22:00

06:00-10:00

06:30-10:30

18:00-22:00

16:00-22:00

-

10:00-14:00

06:00-10:00

-

20:00-22:30

יום ה'יום ג' שבתיום ו'יום ד'יום ב'

שימו לב! שעות פתיחה:

מחירון:
פירוטמחיר לחודשסוג מנוי

יחיד

זוגי

בת שירות לאומי*

סטונדטים*

אזרחים ותיקים

חייל בשירות סדיר*

180

320

120

120

120

120

כרטיסיה: 10 כניסות- 400 ש"ח  ׀ כניסה חד פעמית- 45 ש"ח

*עם הצגת תעודה

הרשמה לחדר הכושר ולשאר החוגים באתר המועצה בעמוד הבית " הרשמה לחוגים"
העמותה ממוקמת בקומת הכניסה למועצה  ׀  לפרטים : 02-9969537

הרשמה 
במשרדי העמותה 

לקידום החינוך במועצה





מחלקת נוער וצעירים
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libraryk44@gmail.com

משפחת נחליאל לדורותיה
מוצ"ש פרשת ”בשלח“, י“ג שבט תש"פ, 8.2.20 

בשעה 20:30
אצל שמואל ורחל מרגי
רח' יאיר שטרן 40, רמת ממרא

05
8-

43
89

00
5

16
21.30 21.9.19
libraryk44@gmail.com

מוצ"ש פרשת "יתרו", כ' בשבט תש"פ
15.2.20 בשעה 20.30

סיורים  ברביעי בערב בירושלים עם טובי המדריכים. כתבו בגוגל:  "טיקצ'ק- 
מסיירים בירושלים" או סמסו ל052-440438



₪ 15לרכישת כרטיסים מוקדמת:   
-עטרה 0585960725   

₪ 20בערב המופע:   

 

 בערב במתנ"ס

 בס"ד 

 

 

 

 

 
 יום חסד  יתקיים בקרית ארבע 26.2בעז"ה בא' אדר 

 לעילוי נשמת איילת שירה יוניאן ז"ל
 

 
 
 
 

 
שיעורי 
 תורה
16:30 
עד 
18:15 

התרמת 
 דם ענק

 16:00 
עד 
22:00 

 

התרמת 
שיער 
18:00 
עד 
20:00 

כל התרבות סיכום יום והופעה שליבה 20:30  

 ,מרוכזת חודש ראש תפילת: בקריה החינוך במוסדות היום בבוקר
ל"ז איילת של לאורה ופעילות, קהילתית להתנדבות יציאה  

 

 

ית ארבע והכנסת אורחים חברוןיבחסות החברה הכלכלית קר  

21:30 פעולת ערב בחרסינה
15:10 ירידה מחרסינה

16:20 לימוצ ׀  16:40 מפקד
16:55 מנחה  ׀  17:10 פעולות

17:50 לימוד ׀  18:02 ערבית והבדלה
היה ממש כיף ומגבש השבוע במסע!
מחכים לכולם!! שבת שלום ומבורך!

אריאל בנים קריהבנ"ע נופי ממראבנ"ע קריה
לו"ז שבת תנועות נוער

סניף נופיי ממרא האלופים!
השבת מפקד בשעה *15:45* 

ומיד אחרי תפילה ופעולות.
אין חניך שלא מגיע!!

השבת מתחילים 
מבצע מהסרטיםם

מחכים לראות את כולם.צוותשפ

אריאל בנים קריה:
השבת סניף בשעה 
14:50 כולם מגיעים.

ישר כח לכל מי שיצא 
למסע .

מחלקת נוער וצעירים



מחלקת נוער וצעירים



יום ג, ל' שבט 25.2.2020
מתנ"ס קרית ארבע חברון

פתיחת דלתות 18:00

ארוחת ערב
מפנקת

יריד סדנאות
 שוות

דוכני מכירה
תוצרת מקומית 

קרית ארבע

ההגרלה הגדולה
 של שפרה!!

20:30
"עד הלב" 

מופע נוגע ומרגש 
של רוחמה בן יוסף.

כל ההכנסות קודש לפעילות הארגון
רכישת כרטיסים אצל נציגות הארגון 

ובערב האירוע.

שי לכל 
משתתפת

בס"ד
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